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T/T "WIND tAGLt" fra vårt
rederi.

T/T "BEAUMARISt' fra Biørn
Biørnstad & Co.

SAI.,'1ARBIiDE LARS KROGH & CO. - BIØRNSTAD-RIDERIENE.

v

Biørnstad-Rederiene og Lars Krogh & co. har et.ablert et nærmere
samarbeide som redere og operat.ører for den flåte av storeturbintankskip som de to rederiene disponerer. Samarbeidet
vil omfalt.e I VLCC,er og I ULCC'er, tilsammen på ca.1,g mill,tdw.
slik 1ød innledningen på pressemeldingen som gikk ut tir NTB fredag
25. september iår.

Forut. for denne pressemelding ligger adskilliqe møLer hvorsamarbeidsmulighetene har vært diskutert innqående. Begge parrerhar vært kfar over at praktisk talt alle forhold har li!gec megecvel til rette for et samarbeid. Btandt annet har'de to rederierbare sLore, moderne lankskip, ULCC'er oq VLCC'er. Disse sKrp er aven slik størrelse at de ikke skurre kunne komme i noe konkurranse-forhold tif hverandre.
Videre har de t.o rederier kontor i samme bygg med bare 5 etasjer
mellom.

De Lidligere nevnte iorhandlinger resufterte i en'rprinsippavt.aleil
som bfe underteqnet 25, september, og den går i korthet ut påfølgende:

1. Når det finnes hensiktsmessig, vi1 de to rederier samarbeide
om koordinert markedsføring av skipene, spesielt med tanke påå oppnå større fraktkontraIt." og spesialoppdrag, samt åoppnå gjensidig utnytterse a,r de informasjons-o{ markedskanalerde lo rederier har idac.



2, I alle forhold som gjelder skipenes drift, vi1 part.ene søke åutnytte sine opparbeidede erfaringer og de samlede ressurser
innenfor de respektive organisasjoner t.il å videreutbygge ogfonbedre sine driftsopplegq på de tekniske, persona.lnessige
og økonomiske områder for å oppnå øket effektivitet og laverekostnader.

I dette 1lgqer at man fØrst oq fremsl har satset på praktrsk
samarbeid, det vil si koordinerte innkjøp oq forsendelser der nvordette er formålstjenliq, større qjennomslaqskraft overfor verkstederog leverandører i og med at man har fllere skip, og muligens en
mer rasjonell og dermed rimeligere kurs-og opptæringsat<Livilet.
Ti1 slutt vil vi få understreke at sanarbeidet ikke medfører Aforandrinqer i de Lo rederiqruppers eierforhold og ledetse forøvriqrIZ
og at rederiene vil I enhver henseende beholde sin selskapsretLsliåe
og shippingmessige identitet og beslulningsmyndighet

B. M.

IANKI'4ARKIDIT

Det er ingen lett oppgave å vurdere markedet f,or sLore tankskip
i dagens situasjon. 0ppmerksomheLen er konsenLlert om kriqen
mellom Iran og Irak og hvilke politiske konsekvenser som vil
fø1ge i krigens kjølvann. Ratene har ikke reagert positivt på
krigshandlingene. fn av årsakene er at man i tiden fremover må
vente et mindre kvantum t.ransportert olje. Irak og lrans olje-
kilder er allerede påført sLore ødeleggelser og pr,idag er all
eksport fra Iran og Irak opphørt. De to lands samlede ol.je-
produksjon tilsvarer ca. 25o mill. tonn på årsbasis eller ca.
189å av 0PEC-landenes totale produksjon. Forutsatt at det ikke
kommer andre momenter inn i bildeL, bet.yr dette at behovel for
tanktonnasje vil synke med lo-15 mi11. tdw. Det har imidlertid
blitt hevdet fra flere av de øvrige oljeprodusenter at de vil øke
sin produksjon noe for å redusere skadevirkningene. Nylig offentlig-
gjorde Saudi Arabia aL de aktel å øke sin produksjon med goo.ooo
barrels pr. dag. Noen akutt kri-se er det hverken for Amerika eller
Europa. Landenes oljereserver sies stort sett å ligge på tilsvarend
Ioo dagers forbruk,

TanknarkedeL har imidlertid vært skadelidende oq kciqen har medførL
foreløpig et ratef,all på ca.1o worfdscale poeng. Foi våre skip
betyr hvert worldscale poenq ca. 2 mi11. Kroner,

0mfanget og varigheten av reduksjonen i oljeproduksjonen, og
prognoser omkring konsekvensene, må bll temmeliq spekulative.

Situasjonen i AG er spent oq vi får bare håpe aL krigen ikke
medflører en innblarlding av andre nasjoner.

En. annen fø1ge av kriqen er økningen i krigsassuransepremien forsel-Las oq opphold i AG. Videre har bunkersprisen øket kraftig
rundt i verden.



I Rotterdam var
steder i AG har
$ 1go. -.

''!1lIND ESCORT'I

prisene helt opp i g 2oo for fue.l C ogogså prisene steget med ca. $ 2o. - tii
enkdlte
over

Ankom MuscaL II/g hvor skipet 1å frem LiI 29/g i påvente av fast.
P?:"!!"" 1a skipet seq tit utenfor Dubai og Ufe i,/fo sturrettil Chevron for en reise Ras Tanura/Freepori på Bah"m"" meobefrakternes opsjon av inntil J mndr. storage. Skipet Uufyntuå Iaste 5/1o.
IIWIND ENTERPRISE''

skipet har i sommer utført en reise for fsso Fra AG tir Le Havreog Rotteida.m. Det har lenge vært gjorl storage opparat i US_Gulffor VLCC og ULCC tonnasje, og pr.'iA"q Iiqgei ca'.'I?/iA.nitI.tdw. i. storage i den Amerikanske Gulf]Etter avgang Rotterdam 1.6/g inngikk vi forhandlinger om lignendeoppdraq for Enterprise. UsikkerÅeten i AG fikk oss tif å bescemme
9:"^fg! denne type forretning på tross av Iang ballast over tilUS Gulf. Vi ble sluttet til iexaco i slutten av september og
:!?:?99" $ l4.z:o pr.dag i en periode av minimum 6b daqer medDerrakternes cipsjgn ytterligere J x 3o dager.. EnterpriJe ventes åankomme S. Sabine point ll/Io.
I'WIND EAGLEI'

Skipet fortsetter sitt t/c til Texaco, og er i øyeblikket p.å veifullastet til S. Sabine point med eLa ?57Io

A.Ch.

!RIENTERINGSDAG FOR OSLO-KONTORTT

Firmaets 0-dag b1e arrangert i brukbart vær i Frognerseterområdetden l5.september. l"led helt nytt, fargerikt kart,'iar det =t;;;---ambisjoner hos delt.agerne når det qiårdt utforskning av dettenye terrenq.0g det viste seg da at det helfer ikke var småareaferman rakk å fare over i 1øpet av et par timer. En Iøype på ca,J. km. ,med 1o poster som rå maksimart Jo-4o meter i'"" "ar"""stier/veier, måtte avgjort betegnes som lettløpt og hurtig:
I rit tross flor noe sviktende kondisjon hos ender av deltagerne,ble det ganske snart kfart. at dette i.kke var. fraskeharsen.0rienLeringsevnen må.ver sies å være enda et h;t.k ;;;;;;;. o"tt_"gjorde det hele m.er spennende, og strategier som.klarl skilte seout som spesielle i 0-sportens' hiåtorie, ble ut.v,ikl"t. -N;;;-;;";;;

andre deltagere el ler turgjengere om veien. Andre u"iqfå-å i:;;;"opp til el manngardsystem med systematisk qi ennomtråirnq. Åii;;andre streifet frem og tilbake på begg"..iaå.i 
"v sLiene om .,:fuglehunder, baserL på den filosofi å[ Oet man ikke har :i. hodet.ma man ha I beina

Etterhvert "o'l::,lrlpi" sr<l$9r<fe! sglSer for en retp- srcu,qi:itqi den til dels teLLe 
"kog"n,'fant de fråste det fbrhuftig å tiekkehjemover, og tiI slutt var a1le deltagerne, til arrangements_komiteens usigelige gl ede, samleL innåndørs.



Av resultatlisten fremgår det at det dannel seq 3 klasser l1o-post klassenl 5-post klassen og 4-post klassen, Da alle
postene ble tegnet. inn på kartet før start, ga dette mulignerer
til å besøke 

- 
de poster man synes så interessante ut. Følqelig

synes ingen å være særiiq stresset. ved målpassering.DeL so,n
eventuelt sku11e sittet i kropp og sinn.av anqstnevroser og
stress på grunn av mis.lykkethet og iølelsen av å være helt,alene i de dype skoqer, 1øsle seq opp i det etterfølgende
hyggesamvær med god middaq i lune omgivelser oq premier ti1alle.

K.G.A.

RISULTATLISTE

K1. lo poster
I Einar Gullhav
2. Armand Carlsen
l. U1fl Nymoen
4. Bj ørg Sæ1 ør
5. Aud Sissef Øverås

0lsen
6. Karj.n Myklebust
7. Håvard DahLby

Kl. 5 poster
1. tvy Eriksen
2. Inger A. Lund

(med ledsager )
J. Jorunn Dahl

K1. 4 poster
1. Magnhild Trahaug

Postene teqnes inn,
Aud Sissel Øverås
Iinar Gullhav, Ulf

41 .54
. oo ,2o
.ol.oB

.o8.o6

.24 . o4
,Jl.oB

.14.46

.2l.oJ

,28 .53
Jorunn Dahl
orienterer

oq Evy
kartet

Eriksen
Før start

U-

Fra venstre Karin Myklebust, Bjørg Sæ1ør,
01sen, Magnhild Trahaug, Kjelt G. Abyholm,

Nymoen og Jorunn Dahl



VERITASSEN 19Bo

Shlppingmest.erskapel i orientering blir populært kalt for
Veritassen. Det.t.e skyldes selvfØlqelig at det er Det. NorskeVeriLas som står som arrangør av røpet. r"lan kunne imidlertid
være frisLet t.il å tro at det var resultatlisten som haoceskapt navnet,.idel denne besto så og si bare av Veritas folk.En-hederlig unntaqelse var vår egen-Kje1l G. Åbyholm somi årets 1øp .på Idrettshøyskolen, -stakI avgårde rnra j, _plassen
i klasse C (42-5o år) og således fulgte opp sine tldligeremeritter i orienterinqsløypa.

Grunnen til at man ikke finner Abyholms navn på resurtatristenfor 0s1o-kontorets orienteringsdag på Froqne-rseteren, erselvfø1ge1ig den at det. var ham sorn var låypelegger og ogsåhadde den ulakknemrige oppgaven å reLe flrem de åom rraåoe"qåttseq vi11 i de etterhvert så dype og mørke skogene i Nordmarka.
-tVi gratulerer med kjempeinnsats, såve1 i Veritassen som i forbindelse

rned vårt eget arrangement,l

VI GRATULTRTR.I

5o år

Hovedkasserer Einar Gullhav ved
0slo-konloret fyller 5q år d.en
15. desember, og vi gratulerer med
den store dag I

Arbeidsleder Svend Erik Sandberg på T,/T "l-l1IND tAGLfr passerer
middagshøyden Jo. desember, Vi gratulerer oq håper på en hyggeiigdag ombord !

qvrige medarbeidere med,,mindre jubileer,, i tidsrommet
JIo - 31/12 iår.

lulatros Kurt Namik - "WIND ESC0RT " ( j5)
Lettmatros 0Ia Stormyren _ 'TWIND ESC0RT,, (2o )Lettmatros Sten finar Aarvold - "WIND ENTERpRISET' (;o;

NYANsETTELSER

Koppang-kontoret har fått lorsterkninger siden sist, KontordameLise Erlandsen ble ansatl 2J.juni, mens regnskapssekretær
John Arvld Amundsen begynner r5.oktober. vi ønsLer begge lykke t
VÅRE STØTTESPILLERT 198o

Som de fleste av våre lesere er kla:: over, er vi stadig på jakt
etter sloff til avisen. Til tross for utatlige oppfordiinq.er
ti1 våre medarbeidere, er det svært sjelden åt no" som lrgner
stofi/bilder til avisen finner veien til vår redaksjon.

i'l I



Da dette er årets siste av.is, viI vi imidlertid benytteanledningen til å hakke de av våre medarbeidere som harhjulpet oss med innlegg og bilder i årets løp. Vi håper acdere fortselter, al dere et.terhvert får flere med dere.og at dere også sporadisk vil overholde tidsfristen.
Følgende av våre medarbeidere har gjort seg fortjent til åfå sj.tt navn i avisen i denne sammå,Åheng (i alfaåetisk
rekke'f øIge ) :

Franz Banka, Arne Christensen, Eva fdvardsen, Sigurd Hanssen,
Ragnar Iversen, Anita Krogh, Lars Krogh , Hans H. Larsen ,
JlVg"g Lund, Bjørn l,larkmanrud, Sven E. pedersen og Kjeli G,
AD VnO1m.

Til orientering er det enkelte av disse navnene som burde værtgjentat.t flere ganger, da deres innsats ikke bare har værten engangsforeteelse.

Vi ønsker affe de nevnte skribenter og fotografer ve1 møtt
igjen i 1981, og håper, som nevnt, på flere navn neste årl

!-

V"

Kaplein Gard Hansen
foran ankerspillet

hl i F ^m3-,,+f ,,^n ^neFninnur rr >ilr dgu Purulr,,epå "WIND EAGLE'r.



T/T I'WIND ENTERPR]ST''

Kaptein
0verst.yrmann
1. styrmann
l.styrmann jr.
Radiooffiser
Pumpemann
Arbeidsleder
14atros
Matros
\atros

\uar ro s
t"tdLlus
Lettmatros
Maskinsjef
I. maskinist
2. maskinist
2.rnaskinist
Elektriker
Maskinassistent
Reparatør I
Fyrbøter
Fyrbøter
Fyrbøter
Fyrbøter
Stuert
Kokk
HJ elpepike
Hjelpepike
Hjelpepike

T/T "ll,iIND EAGLE"

Ka.ptein
0v erst yrmann
1. styrmann
l.styrmann jr.
KaOfooltfSer- 'reidsleder
lrnp em ann
Matros
Matros
14atros
Matros
lviatros
Lettmatros
Maskinsjef
1. maskinist
2, maskinist
Elektriker
Reparatør
Fyrbøter
Fyrbøter
Fyrbøler
Smører
Smør er

l"lagne Kristiansen
Sverre Aarsbog
Roy 14artinsen
Julian Kanck
John Sollihaug
John Eilertsen
Alfredo Sharkey yanez
Lasse Håskjold
Zacharias Joensen
Benito Paz Santos
Carlos l'41guel So.to
l'4arciat Valle Vinas
Sten Einar Aarvold
Ari.ld.Larsen
Dag 01av Halle
Knut 0fstad
Jan laleberg
Lars Nordås
Kåre Øiongen
Svein Trygve Roland
Tore Bunes
Julio Gomez Eiras
Tom Skotterud
Arne Solberg
KnuL Larsen
Jose Soto Esmerodes
May Laila Hansen
Eva Solum
May Britt Aas

Gard Hansen
Tore Lund Anderssen.
Thorbjørn 14yrberq
Gunnar Johansen
Jan Armand Hansen
Svend Erik Sandberg
Erling Johansen
Tomas Boveda Abafo
I.'lanuef Dieste flendez
Roald fvertsen
Ramon Perez Fernandez
Jose Nine 0ubina
Knut Harald Berntsen
Thor Frøs1 and
Asmund Haugan
Ul f Hanss en
Vincent Lai
Andor Tet.li.e
Tom Egil Amundsen
Ignacio Mendia Bilbao
l"lagne Bl ystad
John PeLtersen
Tore Rosenborg

Kr. sund N

Sætre
0slo
Rælingen
Fauske
Gausvik
Chile
Kongsberg
Færøyene
Spania
Peru
Spania
Røyken
Barkåker
Stabekk
0slo
Porsgrunn
LørensKoq
Kongsvinger
l"1oe1v
Tønsberg
Spania
AS
Sandefjord
SelIebakk
Spania
NUTUM
Hurum
Lørenskog

Aresund
Ytre Laksevåg
Strømmen
Grå1um
Moelv
Songdalen
Lillehammer
Spania
Sp ani a
Alta
Spania
S.pania
Hol
f4andal
Barkåker
Balsfjord
Ingl and
Kyrksæt-erøra
Braskereidfoss
Spania
0ttestad :

LIOSVOT t
namar



Stuert
Kokk
Hjelpepike
Hjelpepike
Hjelpepike

T,/T ''WIND ISCORTt'

Jan f4arlin Nilsen
Finn Larsen
Aase Berg
Anita Berryl Harrsen
Aina Tvedt

0l av Kåsa
0ddmund 0se
Trond fromholtz
Per Aalmo
Turid Ringstad
Ali Balci
Ingar Hansen
Jan Arve Granli
Kurt. Namik
Hipolito Paderne Garcia
Francisco Rey Padin
01a Stormyren
Kåre Heggemsnes
Dagfred Solberg
Åge Johannessen
Terje Kjell Larsen
Victor Sherer
Franz Banka
It4anuel Diaz GuiJIan
Svein Haare
Henry Asen
Bjørn 01e Myrli
John Gj erde
Tom Finsen
Ber-il Gutterød
Gunn Jenssen
Lis Neve l-Jggerhøy

l. KVARTAL 19Bo

Havn Ankomst Avqanq

Sandefjord
Rygq"
Sverige
0s.lo
0s1o

Sandefj ord
Ørsla
Kr. sund N

Slemmestad
Dtammen
Tyrkia
Sandefjord
Grue
Tyrkia
Spania
Sp ani a
Nord Fron
Kvisvik
Sandefjord
Berg en
Sandefjord
tr^- I ^^i
T ysk 1 and
Spania
Svelvik
0sIo
Lenvik
Raudeberq
0s1o
Go1
Krøderen
ski

Kaptein
0verstyrmann
I . styrmann
2. st yrmann
Radiooffiser
Arbeidsleder
Pumpemann
Matros
lulatros
Matros
Mat ros
Lettmatros
14askinsjef
I . maskinist
2 , maskinist
Maskinassistent
Elektriker
Reparatør I
Fyrbøter
Fyrbøter
Fyrbøter
Smører
Stuert
Kokk
Hjelpepil.e
Hjelpepike
Hj elpepike

SKIPENES ANLØPSHAVNTR I

b

Formål

T/T''WIND ENTERPRISEII

Ras Tanura
Anfrrer
Rotterdam

l"1usc at
Dubai
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