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NY KREDITORAVTALE UNDERTEGNET

q^r fiÅl inora nnnl'rqf d'iFnndm nraqqanalåinn na f6ladrs€iSkrrrY v) LsrsYrqrar
underret-ning til skipene den 13, mars i år har rederiet
nå konmet frem til minnel-ig føsning på den tvist som
man har hatt med pantekreditor i våre tre skip.

I henhol-d til den nye avtale som nå er undertegnet, vil
partrederieL ha en moratorieordning for en fem års
periode frem Lif I/1-L986 som i praksi= gjøt det mufig
å fortsette rederlvirksomheten sel-v or0 fraktmarkedet
ikke gir inntekter tiI å dekke drift, renter oq kapital-
bet j ening .
Avtal-en gir oss arbeidsro til å konsentrere oss om en
rest mulig Økonomisk drift og markedsføring av skipene
uten at rederiets ressurs€r settes på pr@ver det kan være
vanskelig å klare. SåvidL vi kjenner til er det tngen
andre norske tankskip som har en bedre moratorieordning
enn den vi har oppnådd.

I nært samarbeid med Rederi AB Zenit, som nå er part-
rederiets hovedkreditor,vil vi i tiden fremover sØke å
finne frem til den mest lønnsomme sysselsetting for
skipene. Vi tror vi hår klart å markere oss blant befraktere
na hrrrlzora:rz clli L^rh6+6hfa -JperaEører.
Utsiktene for stortankmarkedet i de nærmeste måneder.
kanskje endog år , er ikke særlig oppmuntrende.
VFd fortsat-f helhrertet innsats fra alle onhord oo i
rederlorganisasjonen iland, har vi med den sikkerhet
moratorieavtalen gir oss minst like gode sjanser til
å styre våre ULCC'er gjennom krisen som de aller fleste
av våre konkurrenter.

D r:!i

TANKMARKEDET

De første 3 måneder som er gått av 1981 har fremv.ist
et ytterst labert og dårlig tanlsnarked. Faktum er at det
etterhvert er blitt så liten aktivitet ut av den Arabiske
Glllf al. tcnnas-ien har hooei seo onn 6d rå+an.irzåa+ hrr
fal-t i takt rned den Økende spot-tonnas;e.
Januar/februar/mars l98l fremkalte kun et slutni-ngsvolum
ut av AG på iaft 23 millioner tonn v)-ec/uLcc, mens det I
tilsvarende periode i 1980 ble sluttet ca. 37 raillioner
Lonn i vlcc/u-Lcc. Ratenivået har således fafL fra ws3o/321,
for vlcc i slutten av desember til et bunnivå på ws22 i mars.
Detre ratenivå dekker ikke engang bunkers- og havneutgiftene
tif reisen - langt mindre driftsutgiftene, slik at det er en
vofdsom subisidiering av oljeselskapene som foregår under
reiser til slike ratenlvå,
For å dekke driftsuigiftene regner en med at en vfcc må
ha ca. ws35.



For ULCC-ene er regnestykket noe bedre, men fall-et har
vært fra ca. ws35 ticiliq j- desember til bunnen på ca. wsl9
i mars.
For å dekke driftsutgiftene for en 350.000 dwt., regner en
med at raten må ligge på ca. \ds30.

På det m.este har ca, 8 miltioner tonn ligget' utenfoti AG
i nårzenf e a\/ Ias{- Et-terhVert SOin f lere oo f I ere hl e
1 i aaa-n^ -q --"*^ rrr rla 1 å1'a ri+6r Favv ^1 i^-^r -t,-h^F^LryysrruE lJa yrurrrr reLs!, !r^n urJeScL5Kdl)eIie
mindre ocJ mindre lor,nasje tifbudt på de ordre som kom j
markedet, og ofjeseiskapene måtte etterhvert betale noe opp,
slik at ratene bedret seg noe den siste uken av mars.

\/r.n.-h i rrsa+ c+oa + i.1 ca. ws27l som ialf ef a1f dekker de
reisehcl- iroede koslnadcr. qalrz nm daf nå lanaf nar rlcklrclys !urlY

draftsutgiftene, og seneste LILCC-sfutning er 350,000 dwr-,
lil ws23.

t.n av de mest åpenbare årsakene tif ovennevnle inaktivitet,
er at reduksjonen i forbruket verden over har vært så stort
af r{cr cLihoq'i dro l:nd+ minÅre nlia a-h riå1id6-å

Dette kan illustreres med at Vest-Tyskland i de 2 føtsLe
måneder i lgRl imnnrterte 2f% mindre olie enn i samme
periode i 1980. USA har i de siste fire uker kun imporjtert
ca. 5.700.000 fat olje pr. dag, hvilket er det laveste
kvanttim siden -irrni I q7q 

^d 
/ipl- f innpq knanr et land hvo:: det

har rr>r+ n^an c+ i nn i ra i f nrl-rnrlzo+

I @yeblikket produseres det mer olle enn det forbrukes,
09 dette reflekteres i prisene for olje som på spot-markedet
ar aåF+ c+ådid nodnrzor qrm+irria cnm minÅra ac minÅra nl-- --leselges på dette markedet. Son føLge av det reduserte forbruk
er OPEC-landenes andel av den totale oljeproduksjon gått ned
fra over 30 millioner fat pr- dag i 1981 til ca. 58-59 millioner
i dag. Av dette produserer Saudi-Arabia al-ene over l0 millioner
fat or d:a na ar dan Fnna:nnirrpndo når Åa1- niol^ar h-3Åa. vq) ,

nrnÅrrLcinn na hricf-^+-^++iFd --. -å^l---*asrserrr-ng av rao_Lle.

Saudi-Arabia har hittil vist seg å være den mest måteholdne
når det gjefder prj-søking på råo1je, og ved ikke å redusere
sin nuværende produksjon vil" de styrke sin posisjon ved
fremtidige prlsfastsettelser.

Son fplge av det langvarige dårtige tankmarkedet har vi
nu sett atskiflig tonnasje gå i opplag igjen.
Pr.75/12-80 regnet vj- at iaft ca. 7 milfioner tonn lå
opplagt, mens nu er dette ta]] økt til ca" 12 millioner
med en fortsatt stigende tendens. Opphugningen av eldre
turbindrevet tonnasje er steget jevnt og hitcil i 198I er
'iå1f l'l \/T.tr.- hrtdd6+'''-'^-rr-- oPP.
I 1980 ble 30 VLCC solgt for skrap, og da ordrebøkene for
slik tonr:asje nærmest er 1ik null, reduseres antallet
sakte men sikkerL. En annen ting som også etterhvert va]
hjelpe på tonnasjeoverskuddet! er lovkravet om IGS/COW
i amerikanske havner. Dette vil medføre at ytterligere
VLCC av første generasjon forsvinner ut av tankrekkene,
da investeringene for å imØtekomme kravene ikke kan
forsvares ut fra i-nntienincrsevnen.



Etterhvert som sl-ik tonnasje gradvj.s forsvinner vi1 den
gjenværende, gode og økonomisk store tonnasje, få bedrede
rateforhold, men det vil dessverre fortsatt ta noen tid
før dette kan oppnåes.

Våre skibs posisjoner er nu som fSlger:

T.,/T "Wind Escort "

Ankom Aruba 29/3 og gikk inn på 45/90 dagers storage certeparti.

T/T "Wind Lagle"

Har Eta Ras Tanura 21/4 for en ny rundreise under t/c.
T/T "Wind Enterprise"

Eta Ras Tanura L3/4 for lasting for Sabine point for
regning av Texaco.

EK.

SKIDAG

For tredje år på rad møttes de ansatte ved Oslo-kontoret
tiI sekundstrid i Nordmarkas løyper.
Skirennet gikk av stabelen 24 " mars og hadde samlet I 1
deltagere m-ed primus motor KjeJ.l- G. Åbyholn i spissen.
Til tross for adskj.llige var.megrader og våte l6yper ved
startu hadde Åbyholm funnet frem til e! smøring som virket
noenl-unde bra for de fleste. At noen elterhvert fikk sværr
bakglatte ski, mens andre dro med segi store deler av sporet
rundt i løypa, er bare for bagateller å regne. Humøret var
likevel på topp hos saintlige, såve} i l_øypa som under den
etterføl-gende middag med premieutdeling på Frognerseteren
Hovedrestaurant.
Åbyhotm hadde laget en Løype på ca. 2"5 km som bte gått
] ganger av samtlige. Sorn vanlig grkk konkurransen ut på
å oppnå minst mulig tidsdifferanse på de to rundene.
Det b1e dessuten reqfistrert sammenlagt tid, slik at. de
son vi1le virkelig kunne måle krefter med hverandre.
Det viste seg snart at kondisjonen var noe varierende
hos deltagerne, men alie kora i må1 ut.en m6n og ined
adskillige skjulte reserver som ble benyttet på dansegulvet
senere på kvelden. Vi viser for@vrig til resuftatene r,edenfor:

Idealcidk-iasse:

Nr. 1 Kjell G. ÅJ,ryho1m
I Armånd Car.lsen
3 Marit Hjerkinn
4 Elnar Gullhav
5 BjØrg Sæ1ør
6 Karin llyklebust
7 U1f l,llzrnoen
7 Inger Lund

-t.idsdiff.2sek"
2tl
?tr

l5
2B
30 x

30.



Nr. 9 Aud Sissel Overås Olsen
ru iiavard DanlDy

" In Siorrr.l HårqqF1

Racerkfassen - kvi-nner

Nr. f l4arit Hjerkinn
z l nger -L,und

" 3 Aud Sissel Øverås O] sen
" 4 BjØrg sælør
" 5 Karin Myklebust

Racerkl-assen - menn

t.idsdiff . 56 sek.
2.29 mjrL
2.29 min.

I Kjell G, Åbyholm
2 Armand Carlsen
1 qi arrrd H^hqqan

4 Ulf Nymoen
5 Einar Gullhav
b iiavaro uan-LDy

28.45 min.
32.06
JJ.-tO
34.41
38.20

17.00 min.
22 .32
26 .49
29 .50
33. 03
36 .27

NI

Forberedelser tif start. På bildet til venstre ser vi
fru Hjerkinn, fru Øverås Olsen, Cuffhav og Åbyholm,
mens bifdeL Li1 h@yre viser Nymoen, Dahlby, [ru SæIy'r
og fru Øverås Olsen,

VI GRATULERER:

F\/rh.1tar 
^rna 

C^ l ha-^ f r/ I l ar

A rbe i d s I edET-Tl-iiEE6-s ha r kev
23, april,
fyller 50 år 25. mai,

50 år
Yanez

NYAN S EITEL SE R/FRATREDELS ER

Vaktmester Hans Dafen ble ansatt ved Oslo-kontoret f.mars i år
Bef rakter AinE--e]r-ifEEensen sf uttet 28. f ebruar,
Redaksjonen lnsker Da-Len ve-Lkommen tiI oss samtidig som vj
/nsker Christensen lykke ti1 på nytt arbeidssted.



GLEDE I DUBAI

Slømannskirken i Dubaj har levet i
spenning i nokså lang tid. probfemet
har vært å få kirken skikkelig registrert
av de muhammedanske myndighetene.
Det er ikke enkelt å virke som luthersk
kirke i disse områdene, og en artikkef i
avisen Af Ittehad fremsatte påstandene
^m åf crdr:nncLi-L^n i Dubai eqentlicl
var en m.rslonsorganisasjon med henblikk
på kristen misjon blant den muslimske
befolkning i De Forenede Arabiske Emirater.
Utenriksdepartementet i Osfo måtte tre
til og i en note ble det tatt avstand
fra artjkkelen og sjømannskirkens
oppgaver ble nærmere presisert.

Det har vært ført mange seriøse samtaler med myndighetene ogendelig ..... i midten av desember rnåned l9g0 kom den lenge
etterlengtede registrering og anerkjenneLse av stasjonen i
Dubai I
Ikke rart det skapte glede.
Probfemene med visa for de ansatte er derved løst, bilene
kan uten vanskeligheLer regjstreres o.s.v.
l4en mvndiohol- ono ei-i l1-a nrqå cino lzrr' fnr 3 t - -+a-----L1 e,,.*,,,.o ^irkenbli registrert: Det får ikke holdes quristiancsl-er el lAr 'orrerres
KrrJ<elige handJ-inger i sjørnannskirken i Dubai fra nå av.
NavneL kan ikke renger være ihe t,lo@ion,
men The Norwegian Seamen's Center. Dette 'or å FieriFi',f
misforståeLser av ordec "misj6rt 

a lrelrre "uLlge
Nar .lef o ieldcr framf idiao arrdc+-ianocF, !Er.!ers4y! -er og kirkelige
handlinger skal disse finne sted i den engelske kirken
i,?i3i'i,ii::',:;.'55:,"!1.ål"iå,oå::';å.3i"u:i"å:I;:;l:*"".YqLs,r r
På tross av de innskrenkninoer dtrt 1-o f,----, .Ører med seg for
sj@mannskirken i Dubai er gleden likevel stor bådå lokalt
og ved sjømannsmisjonens hovedkontor i Norge.
Mange problemer er ryddet a\/ veien og kirken kan nå fungere
med papirene j. orden.

FORHOLD I NORGE DEN STøRSTE
VANSKELIGHET FOR SKIPSFARTEN

Norge Rederforbund er glad for aL
Regjeringen i Stortingsmeldingen
"Om skinqf:r{-qnpri Ifar ^n ^.h^sier at skipsfarten skal oppretthofdes
som en viktig norsk næring. Vi har inidler-
tid vanskeligheter med å beholde denne
stif]1n9. Sefvom ffåtens tilbakegang
stort sett er stoppet, taper vi fortsatt
markedsandeler. Og det bekymrer oss at
det later tif å være uenighet mellom
Regjeringen og oss om hvor prob-Lemene
egentlig ligger, sa presidenten i



Norqes Rederforbund, skipsreder Fridtjof Lorentzen i et
foredrag i Den Polytekniske Forening i Os1o.

- Vi i skipsfarten mener at Økonomiske og politiske forhold
i Norge er større konkurransehindringer for næringen enn
forhol-dene ute hvor de fLeste markeder er i vekst.

Mens Rederforbundet i sln uttalelse til Stortingets
SjØfarts- og fiskerikomite om skipsfartsmeldingen slår. fast
at den viktigste skipsfartspolitiske oppgaven idag er å
styrke konkurranseevnen, er dette bare så vidt nevnt i
Skipsfartsmeldingen. Og mens vi hevder at det er de nasjonalt
bestemte arbeidsvilkår som i sterkest grad avgjØr: næringens
konkurrans.eevne, synes Regjeringen å så nesten bort fra dette.
Det er imidlertid helt vesenttig at vi kan komme frem til
en f e'l I es erkiennel sc i di ssc sndrrsmå l fnrd i Åal- i- 

^ndi-rE!^JErlrruf -e JYy!JItg' tvr v+

nr^mid-^h^ F^* Åan ---r^--l^ h^li+iLL 
^\raffar 

eL-ihcFår+c-
Pl cllr!>scttc rul uErr rrdsJUrrors yurrLl^A o^rPoLq! qJ

nær.ingen.

Det byr på pkende probfemer å drive konkurransedyktig fra
et høykostland som Norge. Problemene forsterkes ved et
gjennomregufert og byråkratisk systen som hindrer skips-
fartens handlefrihet. Vår skipsfart står også overfor en ny
form for proteksjonisme, nemlig preferansetiltakene for norsk
industri i oljesektoren. Dette gir både en inflasjondrivende
smitteeffekt på skipsfarten og det gjpr det vanskeiigere
for Norge å bekjempe den internasjonale proteksjonisme som-

fortsatt er et problem for oss.

Norsk skipsfart har idag et kostnadsnivå som er omtrent
på linje med andre vest-europeiske skipsfartsland'
Annerled.es er situasjonen i forhold til de land som
idag står for den største veksten i internas;onal skipsfart,
nemlig Liberia, Hellas og en def land i Østen.

I januar 1å mannskapsutgiftene på liberianske skip vel
30 pst. under de norske, på greske skip ve-i 40 pst. under,
mens landene i Østen 1å på balvparten eller lavere,

Det bli- ofte hevdet at norsk skipsfart har en kompetanse
som betyr et konkurransefortrinn. Det er riktig" Men vi er
ikke så dyktige at dette alene kan kompensere for den ulempe
det er å være på den internasjonale kostnadstopp. Det er
derfor vi nå på en helt annen måte enn før må rette
oppmerksomheten mot de nasjonalt bestemte arbeidsbetingelser.

Når næringslivet i et høykostland kan kcnkur:rere med
produsenter som har lavere arbeidslønning'er, skyldes dette
i stor grad at de h@yere lpnningene søkes oppveiet av
trlsvarende bedre produktivitet. Øket produktivitet er derfor
det grunnleggende element i en overlevelsesstrategi. For
skipsfarten kan en revisjon av bemanningsforskriftene fra I959
gi en viktig produktivitetsgevinst. Siden dengång er det skjedd
en betydelig teknisk utvikling. Over 80 pst. av den tonnasjen
som idag sej-ler under norsk flagg er levert e-tte_r 1969 -
og f1åten har en gjennomsnittsalder på 5 - 5 år..
Det har også foregått en betydelig oppgradering av
den mariti-me utdannelse, og det er idag sikkerhetsmessig



forsvarlig å gjennomf@re en betydelig reduksjon av bemannrngen.

Øket handlefrihet er et annet hovedkrav fra næringen. Mens defleste av våre internasjonale konkurrenter har iå-nasjonarereguleringer, sliter norske rederier med lovbestemmelier fra'v-aluiaknapphetens dager" Og mens våre konkurrenter trar megetliberal-e lisensbestemmelsei.. har vi et system som er slik at vihverken kan forutsi om eller når vi fåi fisens.
På toppen av det hele utformer departementet lisensbestenmlelserson i mange tilfeller innsnevrer handlefriheten tor åån-uten}andsl:e samarbeidspartner. Spesielt i de tilfeller hvornorske rederier har mj-noritetsinieresser, kan de norskebesternmelser legge slike restriksjoner på handlefrinåtån atdette i reaiiteten virker diskvalifiserånde i a"n ini"ilnasjonale konkurranse om slike sanarbeidsprosjekter, saskipsreder lorentzen.
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T/T''WIND ENTERPRISE''

Kaptein
Overstyrmann
l. stvrmann
l.styrmann jr.
Radiooffiser
Arbeids leder
Pumpemann
I{atros
-lvlatros
Matros
Ivlatros
Matros
Lettmatros
Jungmann
Maskinsj ef
f.maskinist
2 "maskinist
Maskinass istent
Elektriker
Reparatør I
Fyrbøter
Fyrb@ter
Fyrb@ter
Fyrbøter
Smører
Stuert
Kokk
ForpJ-einingsass.
Forpleiningsass.
f^Phl^i-l*----r vt yrcf rrrrr9 ab5 ,

Magne Kirstiansen
Magnar Valbø
Gunnar Johansen
Arild Hagen
john Sollihaug
Sigmund Størseth
John Eilertsen
RaEnvald Iiaq,erupsen
Zacharias Joeitsen
Beni-to Paz Santos
Carlos Miguef Soto
Ar:ve Aaseth
Svein Tore Svendsen
Roy Eilertsen
Thor FrØsland
Arild Larsen
Knut Ofstad ,

f\are 9aongen
John Sayers
Svein Roland
Finn Ragnar Andersen
Julio Gomez Erras
Arne Solberg
Derek I.Jilliamson
Sven Eddie Jørgensen
Knut Larsen
Jose Soto Esmerodes
Solvor Kvetrnberg
A1f hild Lar.sen
ilel en Padjen

Kr. sund N

uralum
nL^-^-
Fauske
Malvik
Gausvik
Sørøysund
FFra.l\zan 

^
Spania
Peru
Otlestad
Dramnen
Gausv.ik
Mandal
Barkåker
Os 1o
KongsvJ-nger
England
]'loef v
il

Spania
Sandefj ord
England
Røyken
Sellebakk
Spania
Sandvika
Skedsmo
Canada



TIT ''WIND EAGLE"

Kapteln
nr76r c f rtrmånn

f. styrmann
1 -r..----- i,f r sLyrrilarrrr J! .

Radiooffis er
Arbeid sleder
Pumpemann
Matros

Ilatros
Matros
.1"1a tro s
Lettmatros
M:cllinqiaf

I . maski-nist
2.maski-nist
Elektriker
Panår^+rÅr T

Fyrbøter
Fyrbøter
Fyrbøter
Smører
Smører
Stuert
Kokk
Forpleiningsass '
Iorpleinlngsass.
Forpleiningsass.

T,/T ''WIND ESCORT"

Kaptein
n\16rc+rtYTånh
I a +\rrmån n

r,5LyrrLtarrrr J!.
Radiooffiser
Drrhn6mrhn! \Icyvrrrqrr..

Arbeidsleder
Matros
)4a tro s
Matros
llatros
Matros
Lettmatros
M:cl<i nqiaf

l.maskinist
2.maskinist
Elektriker
Elektriker
M.cLi n:cci cfanf
I)6nå rå +dr

Fyrbøter
Fyrbøter
Fyrbøter
Smører
Stuert
Kokk
Forpleiningsass.
Forple iningsas s .
Forpfeiningsass.

Olav Kåsa
Tore Lund Anderssen
Thorbjørn Myrberg
P^it M^ rt i n qan

Gry Anita Arntzen
Alf Rørstrøm
Knut Olsen
Manuel Dieste Mendez
Faruk Yontar
Jonny Hansen
odd Ragnar Hansen
H:rr'l d Tndal.ri ni-qFn
Roar Pedersen
T^rdar .Ta\rna

Åsmund Haugan
Åge Johannessen
Lars Nordås
Jan Johnsen
Ignacio Mendia Bilbao
Manuef Diaz Guiflan
Kai Ove Paulsrud
Espen Brandshaug
John Pettersen
Hans H. Larsen
Lisbeth Storli
Aase Berg
Berryl Anita Hansen
Kirsten Rørstrøm

Fredrik Klerck Nilssen
Sverre Aarsbog
Niels-Jul Yrvin
Trond Fromholtz
Anne Kari Wær:p
Arne Augustinussen
AIi Balci
Lasse Håsklofd
Hipolito Paderne Carcia
F'rrnc i sco Rew Pad i n
Clemente lvlartinez Prieto
Ahmet Tufekci
T6?i6 P:Llz6m^

3å16 HaddamcnFq

Dag Olav HaIIe
Ulf Hanssen
Victor Sherer
c^^fra\z r:raåno

Terje Kjell Larsen
Bjørn Helge Nilsen
Jan Petter Karlsen
Yngvar I{idtskogen
Agiuinaldo Ramos
Even Juvet
John Gjerde
Odd Marthinsen
Berit GutterØd
M:rz T.:ilå Tfånqon

Eva Solum

c: nd ofin rd
Ytre Laksevåg
C+ r.^mman

Oslo
steigen
G)øvi-k
Tromsø
Spania
Tyrkia
Olderdalen
Elvebakken
Storekorsnes
Elvebakken
Hisøy
Barkåker
Bergen
F j ellhamar
GlØvrk
Spania
Spania
Brøttum
.tsærum
Eidsvoll
Danmark
Fetsund
Sverige
os 1o
Gj Øvik

Os 1o
Sætre
Bergen
Kr.sund N
eLnl l anhnro

Tromsø
Tyrkia
v^n^ehord

Spania
Spania
Span j-a
Tyrkia
Pnaon i nf^+an

Kvisvik
Stabekk
Storsteinnes
England
Isle of lrlan
crnÅafinr.l
Drafimlen
Harstad
Rendalen
Cape Verde
S igdal
D=,rÅaFrara
r\uugvv+l Y

Borre

Sætre
Oslo
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