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-1ORGANISASJONSMESSIGE

FORHOLD

tidligere meddelt i EHs-glint lnr.2/BJ-), b1e det j. mars i fjor
inngått en langsiktig avtale mellom Partrederiet Wind Tankers, dets
pantekreditorer og disponentfj_rmaet l,ars Krogh & Co. Foruten å
fastlegge ce nærmere bestemrnelser vedrørende en moratorieordning frem
til I.1.1986, som også omfatter en sikring av nødvendige nidler tiI
skipenes 1Øpende dri-ft, gir avtalen også grunnl-aget og rammene for
rederiets drift og disponering av skipene.
Disponeringen av de tre turbintankerne, Wind Enterprise, Wind Eag1e,
og Wind Escort vil fortsatt utgj@re hovedgrunnlaget for Lars Krogh
& Cors og gruppens shippingvirksomhet.
Som

Vi arbeider l@pende med å analysere og tilpasse rederiorganisasjonen
slik at den til en hver tid fungerer så rasjonelt og økonomisk som
mulig.
Vår tekniske direktør, Bjørn Markmanrud, har nylig meddelt at han av
familiære grunner @nsker å flytte tilbake ti1 Vestfotd. I den forbindelse har han nå gått over i ny stilling
i et T$nsbergrederi.
På basis av ovennevnte er det foretatt

visse organi-satoriske endringer
for rederiets tekniske avdeling og likeledes foi regnskapsavdelingen
hvor Ulf Nymoen sluttet den 1.mai i år.
Rederiorganisasjonen er som tidligere saflmensatt av 5 fagområder,
benevnt seksjoner, og med hver sin ansvarlige leder.
Pr. 1.mai 1982 er disse avdelinger og deres respektive ansvarlige
ledere:
A.

Teknisk seksjon

B. Maritim seksjon

-teknisk sjef Sigurd M. Hanssen
-maritim sjef Trygve Lund

C. Befraktningsseksjon -befrakter Erik Kinander
D. Operasjonsseksjon -operasjonssjef ArmandCarlsen
E. Økonomiseksjon

-hovedkasserer Einar Gullhav
regrnskapsleiler Aud Sissel Øverås Olsen

Koordineringen av det daglige arbeid vedrØrende skipenes drift skjer
ved. et nært samarbeid mellom de nevnte fagsjefer som benevnes ledergruppen.

Disponentfirmaets ansvarlige leder og administrerende direk Lør for
rederivirksomheten såvel som gruppens øvrige aktiviteter
er .skipsreder Lars Krogh. Som konsernlederens nærmeste medarbeidere og
rådgivere fungerer direktør Sven Pedersen og advokat Per c. Mender.

-2forbedre wind-skipenes
på markedet og overfor befraktere, er
konkurransemesilge stilling
et energi-økonomiseringsprogram for skipene som
det tilrettelagt
som ledd i å opprettholde og fortrinnsvls

først og fremsl tar sikte på redusert brenselsforbruk ved ombygging
av propåll og maskineri. De foreløpige rapporter og erfar'inger
fra-Wina Escårt, hvor ombyggingen er gjennomført, synes å bekrefte
de beregninger og forventninger ombyggingen er iverksatt på'
Rederiet arbelder videre aktivt med flere prosjekter for alternatj-v
sysselsetting for sine 3 ULCCer. samtidig som man vurderer forsiieft:-ge *.rIigh"tet og prosjekter som kan gi supplerende eller
alternative disPonentoPPdrag "
Som de fleste medarbeidere ombord og iland er kjent med, har
betydelig virksomhet også utenfor shipping'
gruppen en relativt
oetiå gjefder først og ?re*si virksomheten på Koppang-på områdene
jord, Ål<og, reiseliv (motetl og kafeteria) samt bilsalg og bilDisse
for Honda og Citro6n).
ierksted (di"triktsrepresentant
virksomheter sysselsetter ca. 30 personer og gir gruppen flere ben

PGM

OMBYGGING

AV REDERIETS SKIP

Som opplyst i forrige utgave av "E.H.S'-GLrMT" skal samtlige av
reaerietl 3 skip i 1øpet av inneværende år gjennomgå diverse ombygni-nger som tar sikte på å redusere skipenes bunkersforbruk'
',fri.na Escort" ble det fØiste skipet som dokket ved Arab Shipbuilding and Repair y3gfl (ASRY) i Bahrain i april med de nevnte
ombygniiger for øyeE. I ]øpet av en 2-ukers periode ble det foretatl en omfattendå ombygning av maskineriet samtidig som propellen
FøIgende-iorandringer ble utfØrt på HT-turbin og
b1e skiftet.

: mellomvegger og dysesegment skiftet i HT-turbin
- første reduksjonsgear I{'T.side (epicyclic gear) samt
L.T. reduksjonsgear (epicyclic aear) b1e skiftet.
Den nye propellen har en diameter på 11m, mens den garnle var 9,Im altså en-økning av diameteren på over 20?. vekten ble dessuten
av bildet
øket med 6'245 tonn til 69,745 tonn' og som man vi1 setidligere
5'
fra verkstedet har den nye propellen kun 4 blader mot
Maskinkraften er blitt redusert fra 40.000 AHK til 28'000 AHK
i tillegg ti1 at omdreiningstallet er satt ned fra 86 til 60'
Etter at ombygningen var avsluttet på verkstedet, ble det foretatt en 2 døg;s piøvetur, der man konstaterte at alt virket tilfredstillende og at bunkersbesparelsen 1å innenfor de grenser som
hådde regnet ned (8 - i.22). Neste skip som står
man tidligere

for tur til å gjennomgå den sarune operasjonen, er t/t"Wind
Enterprise", som etter afl sannsynlighet vi1 påbegynne ombygningsarbeidet i begynnelsen av juli iår.
Så gjenstår det bare å se om de utførte ombygningsarbeider
vil gi de forventede resuLtater - i første rekke i form av
redusert bunkersforbruk.

'ii"ffi,i
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Litt av en koloss var den nye -bladete propellen som i april
iår bl-e montert på "Wind Escort', j- Bahraln. Maskinsjef Heggemsnes
og teknisk slef Hanssen blir rene tilfeputtene i forqrunnen.

TANKMARKEDET

Tankmarkedet har i de fØrste 5 måneder av 1982 glimret med sitt

fravær. Som man sikkert vil vite, skyldes dette til en stor del
verdens reduserte oljeforbruk sanmen med endrede oq kortere transportdistanser.
Det er eksport av olje fra OPEC Landene som i hovedsaken beskjeftiger
verdens tankflåte og når man så ser at OPEC landenes produksjon i
lØpet av 1981 falt med hele l-6? og gjennom 1982 hittil
viser fortsatt
synkende tendens, er det ikke så rart at man har st s$ dårtin +^nLmarked som man har i dag.
I og med at prisene på spotmarkedet for olje inntil det siste fremvlste en synkende tendens, har det vært uten interesse fra oljeselskapenes side for å kjØpe mer olje når de senere kunne kjØpe den
olje de trengte til lavere pris.
I og med at forbruket hele tiden har vært lavere, var det jo he1ler
ikke tvingende nØdvendig å kjØpe mer olje.
I stedet for å kj@pe oIje,
har oljeselskapene tæret på sine lagre. Dette er bevisst gjort for å
forsØke å presse oljeprisene nedover ved å ikke foreta nye kj/p av
o1je. Dette lot seg gJøre, da oljelagrene rundt omkring var på sitt
aller høyeste nivå i-fjor hØst og ved årsskiftet.
Disse lagre er nå
trinunet en god del ned, da forbruket som nevnt er gått stadig ned,
men a1likeve1 er lagrene velfylte rundt omkring. Dog kan man forvente at en del lageroppfylling vil finne sted utover sotnmeren 09
dette vil forhåpent1i9 skape en del aktivitet.
Det reduserte oJ-jeforbruk verden over har medført at behovet for
tonnasje er blitt langt mindre og tallet på skip i opplag har øket
fra ca. 19 millioner tonn ved årsskift.et ti1 ca. 40 millioner tonn
pr. 15/5-7982, hvorav ca. 30 mil.Iioner tonn er VLCC-ULCC tonnasje.
Dette representerer ca. 20? av den totale VLCC-ULCC tonnasje.
Volumet av ubeskjeftiget fraktsøkende tonnasje utenfor AG har varj-ert
noe, men stort sett ligget mellom 6 og 10 millioner tonn.
Ratenivået for de skip som er blitt sluttet, har ligget på fra ca.
15 tit 20 for VLCC og de få sl-utnj-ngier som er gjort for ULCC har
stort sett betalt ca. WS 15 - 16. Når man så vet at en VLCC bØr ha
WS 20 for bare å dekke bunkers 09 havneutgifter o9 ca. WS 28 for å
dekke driftsutgifter,
blir man ikke overrasket over å se at stadig
flere skip velger opplag, istedet for å tape penger på reisemarkedet.
Et lyspunkt er at det seJ-qes stadig flere store eldre sk.ip til opphugning, og hittil
i år er ialt skip på 10 millioner tonn solgt til
skrap, hvorav ca. 25 VLCC på ca. 5 millioner tonn. Med stadig strengere
regelverk og krav til sikkerhet og utstyr i tankskip, finner flere og
flere ut at de investeringer som er n@dvendig for å oppfylle disse
regler er så store og at fraktmarkedet vanskelig kan betale tilbake
disse investeringer som må 9jØres i den eldre de1 av tonnasjen.
WS

Men veien til-bake til et godt fraktmarked ser i Øyeblikket lang ut,
dog skal man være klar over at på tanknarkedet skjer forandringene

ofte både fort og drastisk.

Våre skip seneste posisjoner er som føIger:
t,/t "Wind Eag1e" losser i Øyeblikket på Trinidad og ventes utlosset
25/5. Skipet fortsetter på sitt t/c med Texaco,
t,zt "Wind Escort" dokket og gjennomgikk klassen samt propellerbytte
i Bahrain L/4-I9/4 og ankret utenfor Eulairah 22/4. Slcipet er ioreløpig usluttet.
t,/t "Wind Enterpri-se" dokket <>9 gjennomgikk klassen i Bahrain 2/L-L5/L
og ankret derefter utenfor Fujairah I8/1. Skipet er foreløpig usluttet.
EK
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har vært et aktivt kursår for red.erieLs
-1981
noe den
etterf@lgende navneliste gir uttrykk iår. seilende personell,
Også

Verne- og miljØarbeid

1. styrmann Leif Arne Bekken
l. styrmann Trond Fromholtz
2. styrmann per Aalmo
Radiooffiser Jan A. Hånsen
Radiooff iser fhor Kvernes
1, maskinist Arild Larsert
1. maskinist Dagfred Solberg
2. maskinist Åsmund Haugan
Elektriker a6rs tJ63il;i.s
lgyglrvern- og redninqstj
Stuert Ragnar carang
I_. maskinist Dag:fred Solberg
Elektriker Lars Nordås
Brannvern

Maskinsjef Torger Jevne
2. maski.ni-st Dag O. Halle
El-ektriker Lars Nordås
1. maskinist Tore Larsen
COW-kurs

Kaptein Gard Hansen
Kaptein Magne Kristiansen
1. styrmann Leif Arne Bekken
1. styrmann Roy lrlartinsen

2. styrmann Arild

Hagen

Norcontrol operatØr

1. styrmann ahorbjØrn
Befraktning etc.

Johannessen

Kaptein Gard Hansen
Kaptein Fredrj.k Klerck Nilssen
Overstyxmann Oddnund Ose
Kaptein Torstein Ringholm
STI radioservice I
Radioof f iser Thor'Kvernes

KOPPANG

-

NYTT

Avisen "Østlendingen" hadde 7. april
'' KU I"IED HALVANNEN KILO

PATRONHYLSER

iår fØIgende pussige historie:
I

MAGEN

Jeg har funnet både en knj-petang og en hel- sykketslange i magen
på ei ku. Men det er første gang jeg har opplevd å finne et helt
lager med patronhylser, sier slakter Michael Solberg ved Hed-Opp.
Tirsdag fikk han seg litt av en overraskefse da han sprettet opp
magen på ei ny-slakta ku. Ut trill-et
det 41 patronhylser: 40 mauser
hylser og en hylse fra en salongrifle.
Tilsarnrnen veier hylsene
halvannen kilo.
jobbet
Heller ikke slakter Haraldstad som har
35 år ved Hed-Opp,
har opplevd noe lignende. Derimot har han ofte kommet over knyttnevestore.bhller med hår i kumagen. Hyssing fra halmbafler og et
rikt utvaldl'av spiker er ikke uvanlig. Størst appetitt hadde nok
likevel den kua som fortærte et helt håndball-nett for noen år tilbake. 'Det vakte oppsikt da denne ufordøyde maten ble oppaaget
under sl-aktinga på Hed-Opp.
Men hva er det som får ei ku til å sette til l-ivs 41 patronhyfser?
-Kanskje kan kruttet smake l-itt salt, er organisasjonssjef Kolbjørn
Skjeseths teorj-. -Kua er grådig, den tygger ikke maten, bare
svelger den unna. Tunge gjenstander, slik som clisse messing-hylsene,
synker ned i den første magen og der blir de liggende. Kua har nok
ikke hatt noe ubehag av den uvante kosten, mener Skjeseth.
Hylsene starnrner kanskje fra et skytefelt, el-ler de kan være glemt
igjen etter en Heimevernsøvelse. Etter regl-ene burde de ha vært
Ho^-nnn
iLl<o uPPf]-s,
r--r"^^
hVOr kUa Stammer
rrpyonL19 - rrvu!
f16 rril
rra
r^^E
t-JertlcL.
vJr
nEu-vyIJ
-Ldru[cr
beite i Østerdalen et sted og tydelig har
bare at den har gått på ^ud
såff nris nå den sieldne kosten".

Det hører forØvrig med til historien at den "kruttsterke"
var velkjent i våre beitemarker på t<oppang.
VI GRATULERER
50 ÅR

:

Atlvokat Per G. Mender

fyller

50 år 5.juni iår.

Teknisk sjef Sigurd M. Hanssen
fyller

50 år 14.august iår.

Redaksjonen overbringer sine hjertligste
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Radiooffiser
Arbeidsleder

Sigmund Størseth

John Eilert.sen

Pumpemann

Matros
Matros
Matros
Matros
Matros
Matros

Viqgo Blom
Hans Kri-stian Lerdahl
Benito Paz Santos
Antonio Hipolita Rodrigues
Affredo Sharkey Yanez
Arve Aaseth

llaskins j ef

Arild Larsen

Lettmatros

l.maskinist
2.maskinist
Maskinassistent
Elektriker
Elektrikkerass is tent
Ponå
I?ånr

r:+dr
r.+dr

'l

FyrbØter

Fyrbøter
Fyrbøter
Smører

Stuert

Kokk

Forpleinj-ngsas s istent
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Forple inings as s i stent
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Radiooffiser
Arbeidsl-eder

It!atros
Matros
Matros
Matros
Matros

cmrrn^
Hannind
Å

Fauske

Malvi-k
Gausvik

Narvik
Lierfoss
Spania

Chile
Ottestad
Gausvik

H=,rd^ h
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.fose Luces Pineiro
l'lan Mohan Singh

Jan Bul1
Johnny Vialar Pedersen
Svein Roland

Julio Gomez Eiras
Manuel Diaz Guillan
Leif Hara]d Ragnmyr
Egil Hammersland
Øyvind Torgersen
Randi Henriksen
Inger Bjørg Johansen
Karin Nikolaisen

Barkåker
Barkåker
D^rcdr!ihn

Spania

fndia

Vestmarka
Uvdal
l'1oel-v
Harnrnerf

Spania
Spania
nnnaa
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Åsgårdstrand
Oslo
Vestby
R-

Bekkestua
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Gard Hansen
Tore Lund Anderssen
Torbjørn Johansen
Arild Hagen
Thor Kvernes
n1 a

Ridrhnoc

Johnny Hansen

Lettmatros
Lettmatros

Perez Fernandez
Jose Nine Oubina
Jose Navarro Perera
Marcial Vafle Vinas
Hans Justin Olsen
Svein Tore Svendser-

Maeleinciaf

T^rd6r.T6rrh6

l.maskinist
2.maskinist
Elektriker
Reparatør
Fyrbøter
Fyrbøter
fyrbøter

Hans Olai Ni-lsen

SmØrer
SmØrer

N

Oslo
Oslo

Per Aalmo

ir

Kr. sund
Sætre

^årcl-\^d
M^r+ i nean

Ramon

Kare K-Lel-ven
Lars Nordås
BjØrn Christoffersen
Roar Eriksen
Steinar Skjelland
Jan Roald Viker
Par

P.irrf

Ia

T.åre6n

Odd He19e Olsen

Torød

Ytre Laksevåg
Moss

Åbogen

Kr.sund N
Batnf jord.søra
Oslo
Spania
Spania
Oslo
Spania

Dramnen

KolbjØrnsvik
Harstad
vaga

Horten
Kar J orct
Andebu

Ø. Halsen

Brønnøysund

Skjervøy

-8Jan Martin Nilsen

Stuert
Kokk

Forpleiningsass istent
Forpleiningsass istent
Forple iningsas s lstent

T/T

Lisbeth Storli
Anne-Brit Overn
Solveig Solberg
Lis Neve Uggerhø)

Sandefjord

Fetsund
GjØvik
Oslo

"WrND ESCORT"

Kaptein

Torstein Ringholm

l-. syrmann

Oddmund Ose
Leif Arne Bekken

Overstyrmann

l.syrmann jr.
Radiooffiser
Arbeidsleder
Pumpemann

Matros
Matros

Maskinsjef

l.maskinist
2.maskinist
Elektriker
Elektrikerass istent
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Fyrbøter
Fyrbøter
Fyrbøter
Smører
e*rrar+

Kokk

Forpleiningsas s i stent
Forpleiningsas s istent
Forpleiningsass istent

Arne Helge Pedersen
Jan Armand Hansen
PåI Midtskog

Erling

Johansen

S

i1 sand

ØrsLa

Kr.sund N
Øksfjord

Moelv

Vinstra
Li-llehanmer

Jan Arve Granli
Johnny Pettersen
Kåre Heggemsnes
Dagfred Solberg

vadsø

Egon Omark
Tor Holtermann

England
Aurskog
Oslo

Tom Egil Anundsen
Victor Sherer

Grue-Finnskog

Kvisvik
Sandefjord
Braskerei-dfoss

Marcel Cretin
Kai Ove Paulsrud
Arne Solberg
Frank Rune Olsen
John Gjerde
Jose Soto Esmerodes

Mauritius

Eva Solum
Brit Winje

Sætre
Molde

Britt

Bruun

Rrr^{- +lrh

Sandefjord

Hanmerfest
P:,rÅahora

Spania
Oslo

NYANSETTELSER

Leif - Roger Lindblom er ansatt som dri-ftsjef ved Koppang Bi1 a/s
fra 13. april.
Eirin E. Myhre er ansatt som sentralbord/kontordame ved Oslokontoret fra 3. mai.
Lillian Ivarson er ansatt som skipsreder Kroghs sekretær fra 3. mai
på deltid.
Elin Nygaard er ansatt som sekretær j- teknisk avdeli-ng fra l. juli.
FRATREDELSER

Sentralborddame FjØrg lieltand sluttet 28. februar.
Sekretær Ew Eriksen
sluttet 30. aprilRegnskapssjef U1f Nymoen sluttet 30. april.
Teknisk alr.ft@
stutlet 31. mai.
Sekretær hger Lund sluttet 31. mai.

Vi benytter anledningen t.il å Ønske våre nye medarbej"dere velkommen
til oss samtidig som vi Ønsker de som nå har sl-uttet lykke til på
sine nye arbeidssteder.
REDERTETS FERIESTEDER

ffiiets

3 feriesteder, henholdsvis på N.e-g_cddgn,
Lanzarote oo oå Ko oangfjelret også iår kanbenyttes air sarnElige-ånsatTe-:-lars xiolr'-xaiåerffi-på-"J; som på i;;å. -' -Feriestedene er før beskrevet i 'E.H.s.-GLiMT" rr. L/19g0, og dessverre tillater ikke plassen ytterligere detaljer om stedene dennå gang.
Nærmere opplysninger kan imidtertid fås hoå kontorsjef a.c"ir".å på
Oslo-kontoret, som også vil notere eventuelle bestillingsa.
Vær imidlertid ute i god tid :
cOD SOMMER :

Samtlige forpleiningsassistenter
på "Wind Escort,' tar seg en
velfortjent pause på dekk. Fra venstre: Britt Bruun, Eva Solum
og Brit Winje.

