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HUDSON SIEAMSHIP CO. LID. - LONDON

Lars Krogh & Co. A/S har nylig inngått avtale om kjøp av
Hudson Steamship Co.Ltd (HSC), l,1ed forbehold om nådvendragodkjennelse fra Handelsdepartementet vil overtagelse s*.1e iløpet av apriI,/mai i år.

HSC ble stiftet i r92o som loo96 eiet datterselskap av industri-qruppen Williams Hudson, et større, børsnot.ert engelsk selskap ,og har drevet som rederiselskap for Hudson_gruppen, såve1 somdisponenter for andre oppdragsgivere. Vår qiuppe har hattet nært samarbeid med HSC siden før r97o, spesielt i Forbindelse
med de to VLCC'er T,/T TTHUDS0N FRIENDSHIp', oq T/r ',HUDs0N vENTURE'
( Kockum-bygde 25o. ooo tonnere ) .

I dag driver HSC som et rent managementselskap, og eier ikkeselv tonnasje. Ved overtagelsen disponeres 2 skip, en ca.5.5oo tdw,, bulk carrier, M,/S "GARRIS0N P0INTr oe en ca.
L ooo tdw. motortanker, "CAR50L ". I forbindelse Åed vår
overtagelse av selskapet er videre inngått avtale om bygqetilsyn
og disponering av en nybyqgingskonlrakt ved Mitsubishl for en
ca, 7 .7ooo tdw. bulk carrier for levering 4.kvartal l9Bl.
\evnte skip seiler alle under engelsk flagg. HSC har tidligere hatt
manaqementoppdrag for en rekke forskjellige oppdragsqivere,
b1.a. også selskaper i Midt-Østen.

Vi mener overtagelsen av HSC og videreutvikling i vår egen regi
av dette selskap og dets poLensialer, vil gi oss vesenLlige
fordeler og muligheter med tanke på markedsførinqen og
operasjonen av de tre wIND-skipene, såvel som shippingmessiq generelt.
Samarbeidet med HSC har allerede i en årrekke vært et-netydninqs-
fullt ledd i LK-gruppens virksomhet på områdene befraktning,
bunkers, assuranser opplysningsinnsamling oq konLaktflate,
spesielt overfor oljeselskaper oq andre befraktere og meglere
som har sitt sete i- London,

Den kombinerte ekspertise som driftsorgan.isasjonen hos HSC oqvår norske disponentvirksomhel hver for seg og sammen er ibesittelse av, forventes å gi mulighet for utvideLse og merfl.eksible tilbud til utenforstående oppdragsgivere o,n iene
driftsoppdrag av skip under alternative flaqq, først og fremst
engelsk oq norsk, rnen oqså andre Iands.

HSC vil etter overtagelsen Fortsette med den samme ledelse oo
organisasjon som Før. Dessuten vi1 styret i HSC bli s.upplert med
representanter for den nye aksjonær, Lars Krogh & Co. A/S.
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I mnleotninn tit iirllincre år hle irnuar måned bra. Rate-
nivåcf hnlrlt cen sl orL Sett uforandrel camm-nl innot mo.l siSte
kvartal I979. DeL b1e sluttet 16,6 miIl.lonn stor tonnas.je fra
AG til rater midt på førtitallet. Februar b1e dessverre et
antiklimaks , og Lotalt ble det ikke sluttet mer enn ca.
9 mj l} tonn stor tonnasje fra AG. DeLte resufterte i opphoping
i AG som mot slutten av februar øket til ca. 1o mi11. tonn.
Ratene falt radikalt til W,25/21 for ULCC. Den lave etter-
cnarcol olton t ^ -llr,ld^^ ^n r^l/l,o f^rh^l.l hl r hr--.,,..-sJe sKyloes eil feKK- -. ,,Jye
oljepriser, fu.lJe Iagre og usedvanlig mild vinter, både i U.S.A. og
i Eurooa.

I slutten av mars er det fremdeles ca,7 mill.tonn spot tonnasje
i AG og ingen umiddelbar utsikt til et bedre tankmarked.
Sammenlignet med ifjor er forho l det meIlom t i Lbud/etterspørsel
Iangt 5g61s. Ifjor på samme tid var det også tilnærmeL samnre
menqde usluttet tonnasje i AC, men i ti11egq var deL ca. 5o
mill. tonn Lanktonnasje i opplag. Idag er dette tall kun ca.
7 miI1. tonn, hvorav halvparten neppe noEensinde vil komme ut av
bøyene.

Både "|{IND EAGL[" og "VJIND ESC0RT" returnerte til AG i slutten av
februar på et trdspunkL som knapt kunne bli dårligere. Innpå
1o mill. tonn spot tonnasje hvor'av ca. et dusin konkurrerende
ULCC møtte oss. Det lyktes oss imidlertid å slutte begqe skip
uten nevneverdig forsinkelse.

''V'lIND ENTIRPRISE''

Skipet ankom l{uscat 78/3 oq ankret opp. Pr. 8/4 er sklpel
f remdeles us.Iuttet.

''WIND ESCORT ''

Skipet avgikk AG 1o,/l for regning Mark Rich med eta U.S.GuLf 19/4.
Ifølqe certepartiet gis det anledning til inntil I mnd. storage.
Storage-raten er meqet bra og hvis hele perioden benyttes, blir
det økonomiske resultat langt bedre enn dagens reisemarked tilsier.

"WIND EAGLE" t
Skipet avgikk AC Io/3 for regning Latsis. Skipet venLes å losse
i Middelhavet og vil passere Gibraltar 15,/4.
A.Ch.

LØRDAGSFRI VED OSLO-KONTORET

Fra 19.januar iår er 0slo-kontoret ubemannet på 1ørdager. Vår tidligere
vaktordni.ng er opphevet fra samme dato, foreløpig som en prøve-
ordning i 5 måneder. Vi tror ikke at vår beredskap sku11e svekkes
selvom man ikke kan komme i kontakt med kontoret på 1ørdager,
ALle saksbehandlere kan nåes via sine privattelefoner som står
oppført under vårt firmanavn i telefonkatalogen, samt på en
kontaktliste som skal finnes ombord i alte rederiets skip.



RAMMEAVTALIN

DeL er som kjent inngått en såkalt "Rammeavtaleil meffom S.iømanns-
forbundet og SkibsflarLens Arbeidsgiverforening vedrørende
bemanningsreduksjon på norske skip. Avtalens innhold tør være godL
kjent ombord i rederiets skip idag. Det vil si i den qrad ennyordning av den art det her er snakk om kan bli fors[ått utenpraktiske forsøk, Avtalen har innebygget flere efementer somkrysser tradisjonell innstilli"ng og det praktiske 1øp som både
enkeltmennesker og organisasjoner tidligere har inrettet. seg på.

Vi. skal ikke ta sLilling til hensiktsmessigheten av reformer og
nyskaping i denne forblndelse. Imidlertid er vi sterkt opptatt åv
hvordan konkrete utspitl på dette feIL vil b1i mottaLt av de parter
som direkte berøres. Videre er vi oppmerksom på at rammeavtalen
vi1 kunne tvinge frem betydeli.ge endrinqer i rederiets politikk
på sikL, med hensyn Lil skipenes drift.

Rammeavtalen griper direkte inn i forhold som angår hjemrerse-
ordning, inntektsnivå (kortsiktig og langsikti.g), arbeids-
betingelser og miljøfaktorer.

Videre har den - ihvertfall i utqanqspunktet - tatt sikLe på å bidra
til økt konkurranseevne for norsk skipsfart,

fioe nytt innen nærinqen er det også at Lo sentrale organisasjoner,
i eL skjermet fellesskap, både konstruerer oq .i realiteten
gjennomfører en "pakkeløsningrrmed så uvantiI stor spennvidde oq
konsekvenser på sikt som ikke kan overskues idag. En løsninq
hvor driftsmessige forhold er detaljert utmeislet, men hvor
avtaferammen er heller snever og fleksibiliteten 1iten. Dette både
rned tanke på såvel ønsker og måI hos personell ombord,
som rederiorganisasjonenes innflytelse og styrinqsmuligheter.

Vi kan i denne forbindelse peke oå:

- Dispensasjon nå søkes f,or seilingsLid vesentlig utover 4 måneder.

_ FasL anseLtel-se og opptil 67 _timers uke ( avtaletrinn I II ) -
en for a1le og alle for en.

- Fri hjemreise før 6 nåneder ska] i prinsippet bare være muliq
for personell som har akseptert rammeavtalen,

- 15o skip inn på avtalenr eller ingen avtale overhoder fremstilt
som et krav fra den ene av partene, (Dette krav ei noe modifisert
etterhvert ), Dette ut.en forbehold for utprøvino i det lokale
miljø ombord.

- Nye arbeidskrevende og tildels uvanlige oppgaver pålegges
administrasjonen onbord og iland, KonLinuerliq timeregistrering/
regnskap ned avsterrning og baianse, er nye elementer uten
tradisjonell bakgrunn ombord. 57 timers obligatorisk årbeidsuke
for aller med tilfredsstillende innsats (1es produktivitet ) er en
avLale'nessig Forutsetning, og samtidig også en usedvanlig
utfordring til menneskene og orqanisasjonen ombord,



- Ingen differensi.ering hva angår skipstyper og fart. En l5o.oootons ULCC behandres i prinsiIpet rii<t med et l5.ooo tons bu].kskio.
- 3 viktige organisasjoner innen næringen, nemlio:

Norsk Skibsførerforbund
Norsk MaskinistForbund

oq
Styrmannsforeningen

har ikke deltatt i avtarens konstruksjonsfase. Arle de nevnteorqanisasjoner har - såvidt kjent - inntil videre tatt avstandfra avtalen.

Hvor står vi så idag, og hvilken utvikling vil fremtiden qi?

T.L.

Vi vet at ca.1oo skip har gitt tilsagn om å 9å inn for avtalen ogat de fleste av disse nå seirer med rådusert Sesetning i henholdtil avtalens regrer. Innkrusiv her regnes visstnok hele fråten tirJebsens Rederi i Bergen. Det er viderå klart at betyderig usikkerhetråder innen rederiene med hensyn ti1 valg av avtaretrinn og hvordande praktiske problemer skal f øse_is.

Det synes også klart at anti-holdninqer blandt clet personellavtafen omfatter er betydeliq. 0mbord i vårL rederis skip erinnstillingen inntil videre lite positrv.

En rekke rederier har gjennomført avtalen med et begrenset antarf
skip pr. fl'åteenhet. Andre stiller seg avventende eller tar klartavstand fra avtalen. Det vises i denne forbindelse ti1 negativ
reaksjon brandt seilende personell og at den forutsatte økning ikonkurranseevne synes tvilsom.

Med tanke på fremLiden, virker sltuasjonen både uklar og forvirrende.
Den videre utviklinq kan vanskeliq forutsees uten å spåi Imidlertidvil det være å håpe at avtalen etterhvert får en form som kan gistørre og mere helhj ertet oppslutning hos de parter som berøresav den, enn hva tilfeLlet er idag. Dette burde være mulig da avtalenutvi,Isomt bygqer på ideer, som med visse justeringer, silixertkan bli mer salgbare. t

SHIPPING14ESTTRSKAPET PA SKI._
shipp i ngmesters t<åp-eE-Gr rEr'FearnI e yrennet r som det herst k af ]es,gikk av st.abelen l.mars i tråd med åldgamle tradisjoner.Kun 6n av våre medarbeidere hadde anleåning tif å irrvå'"inukrefter denne gangen - nemrig befrakter A. christensen - som1uy":!: en hethjertet innsatJ oS_!19 nr, t7 i kfasse E (ql _ 49 fu)med tiden 58.11 min. på den ca. IZ km. lange tøypa.
3:: i11 t::_l?:::ln ar "Fearnteyrenneri, b1u-""""Åserr _ os for 25,qanqvar oer smØrinqsDroblemer, noe tidspunktet for tå Oet meåte avskylden for. Åiels shipping-mestur Lfe forøvrig 0lav Ledang fraFred.0Lsen & Co., 

"om iiH. tj.den 42,ii nin.
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RESULTATER fRA FIRI"lAETS SKIDAG 27ll-Bo
På qrunn av stor arrangementsvirksomhet og mange merkede Iøypet
den samme dag, ble vår | øype flere steder krysset av løyper
med samme 1øypebånd. Delt.e flørte til stort vlrvar. Bortsett fra
arranqør.staben klarte kun 6n å fullføre de to runder å I km.
uten deviasjon. De Øvriqe hadde deviasjoner fra I ti1 7-8 krn.
Svært mange fikk således rikelig anJ edning til å studere den
vakre naturen i froqnerseter/lryvanns-området i deL nydelige været.

Av ovennevnte årsaker måtte derfor en rekke forhold improviseres
og nye klasser etableres. Etter enstemmig vedtak aV deltagerne,
ble man enige om følqende k.lasser.
Premier bIe kun utdelt i idealtid-klassen (til a1le detlagere)
og racerklassen kvinner og menn (kun til vj.nnerne):

Idealtid 2 runder å I km,:
I. Kjel1 G. Abyholm 5 sek.diff.mellom de to runder
2. Armand Carlsen B rl

l. Marit Hjerkinn 23 rl

4. Bjørg 5æ1ør 36 tl

5. Inger A. Lund 46 rr

6; Håvard Dahlby 46 rt

7. Aud SisseL Øverås 0fsen I min. 4? sek.
8. Einar GuLlhav B i' .Io rr

9. UIf Nymoen 19 " 28 tt

De fleste oppnådde ovenstående resultater etter større elfer mindre
prøverunder i periferjen. UIF Nymoen gikk så hardt og langt pårrprøverundenrrat han var vel fornøyd etter en ordinær runde.
Avviket bIe således tid på førsterunden.

Racer - kvinner 5 km.:
1. Marit Hjerkinn 34.37 nin.
2. Inger A. Lund J6.2.2 rl

3. Bjørg SæIør 12.76 rl

4. Aud SisseI Øverås 0lsen 43.4o rl

Racer - menn 6 km.:
1. KjeII G. ÅbyhoJ,m 2o.54 min.
2. Armand Carlsen 25.54 rl

J. Einar Gul-lhav 45.o8 rt

4. Håvard Dahlby 6o.16 rl

Håvaqd Dahlby gikk nesten dobbelt så langt som de øvrige.

0 r i e n t e r i n q s k I a s s e n :

1. Inger A. Lund

fant frem i" sporet begge runder. De fleste måtte ha,'prøverunder"
og to fant i frem første gang, men klarte b.emerkelsesverdig nok å
gå feil andre gang. Når de siste krefter settes in11, svekkes nok
synet endel.



distanse - inklusiveKIasse for l st tilbakel tøverunderrr:

1. Håvard Dahlby
2. Marit Hjerkinn
2. Bjørg Sæ1ør
2. Armand Carlsen
5, Ulf Nymoen
5. Einar Gullhav

Klasse for I.runde å J km.:
l. Ulf Nymoen

Klasse for Iøse bindinger (dårliq skiutstyr ):
1. Aud 5isse1 Øverås 0lsen

(.G.4. v
T/T ''WIND ESCORTII I FAv,lLEY

lo.januar var det stor ståhei i Fawley i- England. Grunnen var at
det største skip som noen sinne hadde vært på stedet ankom for å

Iosse. Denne kolossen av en båt var altså "WIND ESC0RT" som med

sine l51.7oo tdw. hadde slått havnerekorden til "KATE 14ÆRSK"'

som var på 331.85o tdw. lra 1978. I denne anledning var det TV-

opptak ombord og avi"sene tok frem sine fete typer' Det imponerende
biide nedenfor er tatt av skipet ved losseanlegqet '

I

15 km.
9.o tt

Q^ll

9.o tt

9.5 tt

7.5 "-

:

;,_



REDERIKONFERANSE PÅ KOPPANG

I tidsrommet I7. - 2l.februar b.le en ny rederikonferanse
avholdt i rederiets etabli.ssement på Koppang! "Koppangtunet
Qjestgiverit'. FøIgende av rederiets offiserer deltoki

Kaptein Magne Kristiansen
Kaptein Arthur Andenes
Kaptein Torstein RinghoJ.m
Maskinsjef Kåre Heggemsnes
Stuert John Gjerde
Stuert Knut Larsen
0verstyrmann Sverre Aarsbog

Tilsammen I mann fra kontoret i 0sl"o var også tilstede i Iøpei
av konferansen.

5 Konferansen som var viet aktuelle tema innen nærsagt alle områderJ av vår rederivirksomhet, må betegnes som meget vellykket. Bare
de mest spennende TV-sendinger fra vinter-0L i Lake Placid
kunne få deltaqerne bort fra konferansebordet. At konene ooså
var invitert,-satte selvfølgeIig en ekstia spiss på det h6Ie.

FIRMATILSTELNING PA KOPPANGTUNET

Fredag f.februar gikk vårt noe forsinkede julebord av stabelen
på "KoppangLunet Gjestgiveri" med deltagefse av våre medarbeidere
på kontorene i OsIo og på Koppang med sine ektefeller,
Som vanlig var stemningen på Lopp fra starten og helt ut i de
små timer. Staben på "Koppangtunet" vartet som vanlig opp med
nydelig julemat som a1le hadde plass t.i1 - tiI tross for at julen
aflerede var et tilbakelagt stadium. Vår lynfotograf knipset det
han var kar om under festen, oq et representativt utvalg av
bildene er tatt med nedenfor og på neste side.Humøret og danselysten
er del trrdcl inwic inlot 3 rri--|t- ^"LyuErrqvr- -., ------ .å.

Fru Lium og Dahlby
Pedersen i aksjon

samt fru Hjerkinn og
på dansequlvet.
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I-rk. tri ksen og Fjel J berg i ivrig passiar
ved kaffebordet. e

Lium, fru Pedersen oq
ut meLlom slaqene på

fru Trahauq hvilte
dansequlvet-.

Frk. Sandbakken og Markmanrud
i lett oppmyking på dansegulvet.

\



FOTOGRAFIEB FRA SKIPENE

I forrige utgave av avisen startet vi en fotoinnsamlinq.Foreløpig er det bare 2 personer som-har ydet sine bidrag, mende innsendte bildene er alle sammen meqet bra. De to bidrans_yterne er maskins ief Iversen og 
""Ji;oFrr="" iauå"J"""1-"åH"",

!:ivt!.: anledninien tit å rakie i;;-;" ftotte bitdene, samtidissom vi lover å sende oppgjør (kr. lo. _ pr, bil-de ) ved førsceanlednins. som tidrisere oppryst, vir d;""r4;;-;i1;;;.'åå"a nrireturnert etter bruk. premiekånkurransen er imidrertid fortsatti gang, idet fristen for innsendetsen-først utrro;" i. iuni ig".Vi ser derfor frem bii å motta rreru int""u"""n[!-uii?#+raskipsmiljøet i. tiden fremover IFor at man skal få et visst inntrykk av hva somav bilder, er noen av bildene gjeÅgitt på denne

o
hittil er mottatt
siden.

Fortøyning av "WIND ESC0RT'r

Kokk Bomban i fulj sVing i byssa med
hjelpepike Leirbekkhei i bakgrunnen

Livbåtmanøver på I'WIND fSC0RT"
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Rederiets seilende personell pr. l5l1.8o

I/I "r!|ND E\TtRPRISt"

Kaptein
0verstyrmann
1 . st yrmann
l.styrmann jr.
Radiooffiser
Arbeids.Ieder
Pumpemann
l,latros
Matros
14atros
14atros
Matros
f4atros
Lettmatros
14askinsjef
l.maskinist
2.maskinist
2. maskinist
Elektriker
Reparatør I
Fyrbøter
Fyrbøter
Smører
Smører
Stuert
Kokk
Hjelpepike
Hjelpepj-ke
Kokkaspirant

T/T "l,JIND EAGLE"

Kaptein
0verstyrmann
l. styrmann
l. styrmann jr.
Radioofflser
Pumpem ann
Arbeidsleder
14atros
l"{at r o s
l'4atros
f4atros
Matros
Mat ros
Lettmatros
14askinsjef
l"laskinsjef
l.maskinist
2.maskinist

l.4anno tlriclirneon
avorno Aarchnn

Niels-Jul Yrvin
Trond Fromholtz
fva fdvardsen
Q i rrno Rarli rnn

John filertsen
Viggo Blom
Rune A. Eikeset
Kjell Granum
Svein Hugo Johansen
Benito Paz Santos
AI fredo Sharkey Yanez
I i I - [/^^^..^ ]^^^^^

Arnstein Becker
Arild Larsen
Knut 0fstad
Tore Larsen
l"1an l'1ohan Singh
Stefan Grzi.mek
Finn Rannar Anderscn
Julio Gomez Eiras
Ronny Dahl
Tom G. Skotterud
Knut Lafsen
Jose Soto Esmerodes
Liv Hansen
BeriL Gutterød
Li.sbeth Storli

ArLhur Andenes
0ddrnund 0se
Knut D. Stokke
Julian Kanck
John Sollihaug
trrl inn lnhcncon

Al f Rørstrøm
Jens Erik Berntzen
Raron Perez Fernandez
nlf, D^-^^- u^^^^^uuu r\dqrrdr
Jose Nine 0ubina
Benito Nine Vinas
Per 0ddvar SLetten
Vi d ar Lund
Torger Jevne
Thor Frøsland
Ha1 vor Jensen
Åge Johannessen

Kr. sund N

Sætre
Bergen
Kr. sund N

Askøy
Hamarøy
Gausvik
\arvik
Vadsø
Raufoss
Stakkvik
Sp anl a
Chile
KarfsØy
Pusnes
Earkåker
0slo
Fredrikstad
Indla
Tvskland

Spania
0rsta
AS
SelLebakk
Spania

Col
tr iol I hamar

lslo
Crsta
!\ygard

F auske
Li. llehammer
Cjøvik
Lillehammer
Sp ani a
Alta
Sp ani a
Spania
Gjøvik
Stange
HisØy
'landal
9rndpf inrd
3ergen

t:
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Elektriker
Reparatør I
Fyrbøter
Fyrbøter
Fyrbøter
Smører
5mører
Smører
Stuert.
Kokk
Hjelpepike
Hjdlpeplke
Hjelpepike

T/T "wIND EscoRT"

Kaptein
0verstyrmann
1 . styrmann
2.styrmann
Radiooffiser
Arbeidsleder
Pumpemann
Matros
Matros
MaLros
Matros
Matrcs
Lettmatros
Lettmatros
Maskinsjef
L.maskinist
2.maskinist
Maskinassistent
Efektriker
Reparatør I
Fyrbøter
Fyrbøter
Fyrbøter
Fyrbøler
Smører
Stuert
Kokk
tljelpepike
Hjelpepike
Hjelpepike

Guttorm Haltland
Jonas Arvid Kvam
Terje Elvsvebakken
uoo JLale utsen
Derek Williamson
Jostein Fosserud
Arvid Høijord
Terje Nilsen
Fgil Hammersland
Jan l'4artin Nilsen
Marit Nilsen
Kirsten Rørstrønt
Aina Tvedt

01av Kåsa
0lav Magne Sanden
Leif Arne Bekken
Arild Hagen
Jan Armand Hansen
A1i. Balci
Inqar Hansen
Serafin Carro Garcia
Gustav Gamst
Gudvar Isaksen
Hans Kristian Lerdahl
Jesus Vazquez Garcia
Harald Prytz
Francisco Rey Padin
Kåre Heggemsnes
Dagfred Solberg
Åsmund Hauqan
Ulf Hanssen
Victor Sherer
Franz Josef Banka
Reidar Frydenlund
Harry Inge Johansen
John 0dd 0lsen
Terje Wang
Tore Hanseth
John Gjerde
Geir MeLum
Anne-E1ise Leirbekkhei
Lis Neve Uggerhøy
Torhild l,,lang

Hitra
Brasil
Bøverbru
Neslandsvatn
Engl and
fidsvoll
Tofvsrød
Sandefjord
Asgårdstrand
Sandefjord
SandeFjord
Gjøvi.k
0slo

Sande fj ord
Holmestrand
Kr. sund N

Abogen
I'loel-v
Tyrkia
Sandefjord
Sp ani a
Nordreisa
Krokefvdalen
Lierfoss
5p ani a
Ra l l annon

5p ani a
Kvisvik
QrnrloFinnrl

Barkåker
Ral cf inrrl
England
Tyskland
Klekken
0slo
Lenvik
Porsgrunn
Nesodden
Raudeberg
Askim
Nordreisa
)Kr
Pnrqnnrrnn

VI GRATULERER !

I 1øpet av I919 gjorde hele 4 personer seg fortjent ti1 heders-
b'evisninger i forbindelse rned J.ang og tro tjeneste innen våD
virksomhet. nemlic:
Skogsbestyrer Per l'1 . Nyberget
Sekretær Bjørg R, Mellemmoen
Advokat Per G. 14ender
Snekker Stein Andraa
De tradisjonel-le gaver er tildelt
vi slutter oss til nrafrrlanfenc!

- i5 år
- lo år
- 1o år
- 1o år

våre trofaste rnedarbeidere, og
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FøDSELSDAGER L/4 - lol5 (runde taLl)

T/T I'WIND ENTERPRISE''

l''latros Svein Hugo Johansen ( lo )
I.maskinist Arild Larsen (15)

r/T "|4IND EAGLE"

Smører Arvid Høijord (2o)
T/T I'lllIND ESCORT''
Matros Gudvar Isaksen (45)

!-e4-e-ry-e:e-9!-e-1-e!
Kontorsjef Armand Carlsen (ao )
Sekrelær lnger A. Lund (3t)

Gårdsbestyrer Jo Dafseq (4o)

SKIPENES ANLØPSHAVNER I I.KVARTAL 19Bo

Havn Ankomst Avgang r ormat

South Sabine Point
Muscat

Aruba
Bahr ain
Ras Tanura

Lyme Bay
Rotterdam
Fawley
Muscat
Ras Tanura

T/T''WIND ENTERPRISE''

B/I2
zB /3

T/T ''WIND fAGLEtr

t3/2

8/L r1/t"
r9/2 28/2
28 /2 Io /3

T,/T "WIND ESCORTN

Lossing
Venti.ng

Lossing
Dokking
Lastinq/bunkring

a)
Lossing
Lossing
Lossing
Venting
Lasting

Jt/12
5/r
lo /L
19/2
29/2

4/L
9/r
I2/T
27 /2
7/3

-BtSTILLiNG AV PLASS VID RIDERIETS FERIESTEDER

I forrige utgave av avisen hadde vi en.liten beskrivelse av rederietsferiesteder. Da sommerferien nå er rike rundt hj ørneL, m.inner vide av dere som kunne være interessert i å benyti.e seg av mulighetene
fi1:l ferieopphold enLen på Lanzarote elfer på N""oåOun iår, omå melde fra tiL kontoret snarest mulig.
I denne forbindetse kan vi opplyse at det sannsynligvis også vil
være muligheter for å benytte Nordstu-seteren på Ko[pangfjel]et
I sommer.


