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Aktuelt fra 
Presidenten:
Kjære venner,

2019 har vært et aktivt år for Norsk Skipsmeglerforbund. 
1. februar fylte forbundet 100 år, og jubilanten ble feiret med en storstilt fest i Gamle
Logen, hvor våre medlemmer og deres følge var invitert. Vi var så heldige å få besøk
av Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon og Oslos ordfører Marianne Borgen.
Forfatter Dag Bakka har skrevet en flott jubileumsbok i forbindelse med vårt 100 års
jubileum, og boken kan anskaffes ved å kontakte administrasjonen. Tusen takk til
alle som var tilstede og gjorde kvelden spesiell!

I slutten av april ble landsmøtet arrangert som et dagsarrangement i Oslo. Selv om 
deltagerantallet var lavt, ble det en meget hyggelig seanse med et bra faglig innlegg 
av Storebrands forvalter Olav Chen. Neste år planlegger vi å legge landsmøtet til 
Stockholm. 

I begynnelsen av mai var forbundet representert på BIMCOs Documentary 
Committee møte i Athen.
Nor-Shipping ble arrangert i Oslo i begynnelsen av juni, og mange av våre 
medlemmer deltok og hadde aktiviteter i forbindelse med arrangementet. Mer 
enn 30.000 mennesker fra hele verden deltok på Nor-Shipping. Uken etter Nor-
Shipping ble Bergen Shipping Dinner arrangert med rundt 1200 deltakere fra hele 
verden. Bergen Shipping Dinner er med sin litt uformelle stil blitt et meget populært 
arrangement og gikk av stabelen for niende gang. Bergen Skibsmæglerforening er 
en av medarrangørene av arrangementet.

Vårt eget kjøp- og salgsdokument har etter lengre tids diskusjon fått en ny prising 
som trådte i kraft fra januar 2019. Norwegian SALEFORM er verdens mest anvendte 
kontrakt for omsetning av tonnasje. Prisen har mer eller mindre stått stille i 18 år, 
og vi fant det riktig å justere denne i takt med markedet. Vi har også inngått en ny 
distribusjonsavtale med Clarksons Cloud Limited slik at SALEFORM fremover vil bli 
distribuert av BIMCO, SOFTWARE DEVELOPMENT Company og Cloud Sea.

Det har vært Styrets og administrasjonens bevisste valg å prioritere synlighet 
og tilstedeværelse. Dette sammen med god medlemsservice og arbeid for 
stabile og best mulige rammebetingelser for maritim næring anser vi for viktige 
forbundsoppgaver. Det er også gledelig at vi jevnlig opplever å få nye medlemmer 
inn i Forbundet.

Jeg ønsker dere alle sammen en riktig god sommer!
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NORSK SKIPSMEGLERFORBUND 
100 ÅR

Da 300 gjester kom for å feire forbundets jubileum 1. februar  2019 ble det århundrets
fest!
Fredag 1. februar feiret NSF 100-år i 
Skipsmeglernes tjeneste.

Etter lange forberedelser og mye arbeid var 
endelig jubileumsdagen kommet.

300 påmeldte medlemmer og gjester ankom 
festkledde til Gamle Logen på Grev Wedels 
plass.

Etter at gjestene var tatt i mot av Forbundets 
president Jan-Petter Slethaug og direktør 
Hans Nicolai Edbo var det fotografering og 
champagne til gjestene. Vi var så heldige å få 
H.K.H. Kronprins Haakon og Oslos ordfører 
Marianne Borgen som hedersgjester, og disse 
kastet glans over kvelden.

Det ble en flott festmiddag med taler, 
underholdning, sang og dans som gjenspeilet 
tidsepoken de siste 100 år. Det ble en magisk 
stemning i salen med fin lyssetting og glade 
gjester. Etter middag var det jubileumskake, 
bar og Superband spilte opp til dans.

Nattmat med pølser og øl slo godt an som 
siste offisielle post på programmet.

Hjertelig takk til alle medlemmer og gjester 
som deltok og gjorde kvelden minnerik 
og spesiell, det ble en verdig markering av 
100-åringen.

HNE
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NORSK SKIPSMEGLERFORBUND FEIRER 
100 ÅR

Da 300 gjester kom for å feire forbundets jubileum 1. februar 2019 ble det århundrets 
fest!

Bildene er tatt av Marius Gulliksrud, Gullik Media AS.
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Dry Bulk Market Review
The Dry Bulk market has 
been disappointing and 
below expectations so 
far this year. Black swan 
events, trade tensions and 
governmental policies have 
placed downward pressure on 
the market, which resulted 
in freight earnings at levels 
c.30% lower year-on-year 
across all segments. 
The year started on a 
downward trajectory, 
triggered by events that can 
be traced back to the second 
half of 2018 when Chinese 
import restrictions on coal 
coupled with a fully-fledged 
trade war between China and 
the US made its mark on the 
market. January continued 
with seasonal downturn in 
the weeks building up to 
Chinese New Year where 
demand tends to be limited. 
Usually, the market recovers 
soon thereafter, however 
the collapse of Vale’s tailings 
dam in Brazil led the 
government to halt Vale’s 
operations at several mines. 
The mine closures have 
cut 90mt of Vale’s annual 
capacity. Despite healthy 
iron ore demand in China, 
seaborne imports have not 
benefitted as China utilises 
its stockpiles. In addition to 
the Vale disaster, Australia 
experienced serious weather 
disruptions in March 
causing more headache for 
the Capesize segment. The 
disruptions at Australian 

loading ports have recovered 
well which together with 
heavily congested iron ore 
ports in Brazil, have balanced 
supply and demand and 
eventually pushed rates up. 
The slump in the Capesize 
segment brought negative 
sentiment to the sub-
Capesizes, delaying any rapid 
recovery from the seasonal 
Chinese New Year decline. 
Eventually, sub-Capesize 
segments recovered with 
Panamax earnings on a slow 
but steady increase since early 
February, and Supramax and 
Handysize segments relatively 
static since their post Chinese 
New Year recovery in early 
March. Recovery in the 
sub-Capesize segments has 
mainly been supported by 
coal and grain trades. Coal 
found itself in the unenviable 
position of being forced to 
carry a market reeling from 
numerous demand-side 
shocks early into the year. 
Much can be said about the 
behaviour of 2019’s coal 
market, but the punchline is: 
coal has underwhelmed not 
so much because of fewer 
tonnes but, rather, fewer 
tonne:miles. 

Grain trades continue to be 
impacted by poor growing 
conditions, trade tensions 
and black swan events. 
The US-China trade war 
triggered a decline in soya 
bean trading in 2018, but a 
virulent outbreak of African 
Swine Flu (ASF) in China 

hammered the final coffin 
nail in the already moribund 
trade. The actual impact of 
ASF is yet to be quantified 
but consensus is that China’s 
soya bean demand will 
decrease significantly with 
repercussions to persist into 
the coming years. Minor bulk 
trades continue to benefit all 
segments with the majority 
of growth being in forest 
products, minor ores and 
bauxite. Representing 36% of 
all Dry Bulk trade in 2018, 
minor bulks continue to be of 
utmost significance and will 
be the major driver behind 
seaborne trade growth 
in 2019 with a forecasted 
growth of 71mt.

On the supply side, as of 
June 1st, we have seen 168 
vessels (15m dwt) delivered 
with deletions standing at 43 
vessels (4.8m dwt). The

HOWE ROBINSON -
Markedsrapport
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HOWE ROBINSON - Markedsrapport

growth has mainly been 
in the sub-Capesize 
sectors with Panamaxes 
representing the majority 
of deliveries.

For the rest of the year, we 
are expecting 227 vessels 
(22.7m dwt) to be delive-
red, totalling 395 vessels 
(39m dwt) for the full year. 
The growth in deletions 
has been driven by the 
VLOCs/Capesizes with 
22 of the 43 vessels de-
molished falling within this 
segment. Howe Robinson 
Partners expects demoli-
tion to pick up throughout 
the second half of the year 
and total 14.8m dwt in 
2019. This is mainly on the 
back of IMO 2020 regula-
tions where we think older 
and inefficient tonnage in 
the VLOC/Capesize sector 
will be sold for scrap as 
these ships will be uneco-
nomical to operate post 
2019. Howe Robinson 
Partners expects full year 
fleet net growth of 2.8% 
(2018: 1.7%).

Tanker Market Review

The first half of 2019 
proved to be quite pain-
ful for the crude tanker 
market as a combination 
of OPEC+ production 
cuts, unplanned upstream 
production difficulties, 
geopolitical turmoil, and 
a particularly heavy main-
tenance season ahead of 
the IMO 2020 took a toll 
on Owners’ earnings. It 

is still unclear where the 
global production levels 
will be by the end of the 
year, especially as there 
are still expected losses to 
come from Iran, Venezue-
la, Canada and the North 
Sea in the second half 
of 2019. However, even 
if the OPEC+ production 
cuts get extended into the 
second half, with all mem-
bers remaining fully comp-
liant there is space for 
production increases from 
current levels, with Saudi 
Arabia alone being able 
to ramp up production by 
about 500,000 bpd Pro-
duct tankers have signifi-
cantly outperformed 2018 
so far this year, in no small 
part due to the normali-
sation of OECD product 
stocks which has allowed 
for more volatility. The 
run up to the IMO2020 
should benefit product 
tankers even more than 
crude tankers, as higher 
compliant fuel trade and 
MGO needed for bunke-
ring will boost volumes 
on CPP tankers. Ahead 
of the new regulation, we 
have already witnessed a 
heavy maintenance sche-
dule in the major refinery 
hubs of the world, which 
should be repeated during 
autumn turnarounds, 
however at a slightly lower 
pace.
So far this year there has 
been very little scrapping, 
whilst deliveries on the 
other hand have been sig-
nificant. However, the rest 

of the year’s fleet growth 
will be driven primarily by 
VLCCs and LR2s alone. 
Minimal scrapping may 
persist for the rest of the 
year as Owners are trying 
to keep older vessels aro-
und in the hope of poc-
keting some of the mu-
ch-anticipated improved 
earnings brought by the 
IMO2020. Supply might 
also be effectively reduced 
in the second half of the 
year, as more and more 
vessels leave the market 
for scrubber-retrofitting 
and tank cleaning. 

Sentiment is a major qua-
litative factor, and will be 
sky high going into 2020. 
Supply growth remains an 
issue in 2019 and so-
mewhat in 2020 as well, 
particularly on LR2s and 
VLCCs – however, incre-
ased cargo count across 
the board, normalised 
product stocks, particular-
ly high growth in refinery 
runs, healthy oil demand 
growth, additional refining 
capacity east of Suez 
and increased blending 
movements all paint a 
rosier picture for both 
crude and products tan-
ker markets for the year 
to come. Watch out for 
looming trade wars, tariffs, 
and GDP growth down-
grades, which could take 
a non-negligible bite out 
of oil demand growth over 
a 12-24-month period.

(Fortsettelse på s.16)
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Rederiforbundets 
    Ocean Pioneers
       Konferanse 2019

Den årlige konferansen 
«Ocean Pioneers» gikk av 
stabelen den 9. april på 
Sentrum Scene i regi av 
Norges Rederiforbund.

Finansminister, Siv 
Jensen, gikk på scenen 
med sin tale om 
regjeringens politikk for 
skipsfart etter at Norges 
Rederiforbunds president 
Lasse Kristoffersen åpnet 
konferansen. Det var 
over 350 fremmøtte fra 
over 40 nasjoner som var 
samlet fra alle verdens 
deler. – Kanskje ikke så 
rart når Norge  fortsatt 
er verdens femte største 
skipsfartsnasjon.

Årets konferanse 
tok for seg viktige 
arbeidsområder 
og utfordringer for 
skippingnæringen både 
med hensyn til teknologi, 
miljø, bærekraft og 
økonomi.

Temaer under årets   
konferanse besto 
av digitalisering og 
transformasjon, klima og 
arbeidet for nullutslipp, 

handel og proteksjonisme, 
og kampen mot plast. 

Prisen for årets The 
Heyerdal Award gikk til 
Norled. Denne ble utdelt 
av presidenten i Norges 
Rederiforbund, Lasse 
Kristoffersen. Andre 
nominerte var Silverstream 
og Tara Expeditions 
Foundation. 

Den indiske moderatoren, 
Nisha Pillai, bosatt i 
London, sørget for at 
det alltid var interessant 
og underholdene å 
følge med. Mens Ade 
McCormack, pensjonert 
teknolog og forfatter, 
underholdt oss med å 
snakke om at vi går mot et 
kognitivt Disneyland. 

En rekke andre 
kjente politikere og 
bransjeaktører inntok 
scenen for å dele 
sine betraktninger 
og delta i debatter 
var næringsminister 
Torbjørn Røe Isaksen, 
digitaliseringsminister 
Nikolai Astrup, leder av 
forskningsstrategi og 

drift Meredith Sumpter, 
stortingsrepresentant 
Espen Barth Eide, daglig 
leder i Environmental 
Defense Fund Bryony 
Worthington, sosiologi- og 
sosialpolitikkprofessor 
Stein Ringen fra Oxford 
University, visepresident 
i KONGSBERG og 
president i Kongsberg 
Digital Hege Skryseth, 
utviklingsdirektør for 
bærekraft i Yara Kjersti 
Aass.

Til slutt var det en 
inspirerende tale av Afroz 
Shah, som er advokat og 
verdenskjent miljøaktivist 
og som appellerte for 
renere hav. Shah ble 
kjent da han og hans 84 
år gamle nabo ryddet 
Indias største strand, 
Versova Beach, for tonn 
av søppel, verdens største 
beach cleanup. Stranden 
befinner seg i hans 
hjemby. I ettertid har Shah 
fått med seg hundrevis 
av frivillige og engasjerte 
til å rydde flere strender. 
#BeatPollution folkens!

JS
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Agnesfesten &
Årsmøtet i Haugesund

I anledning årsmøtet i Haugesund Skipsmeglerforening 4. april holdt vi 
en presentasjon for medlemmene i Haugesund rundt våre aktivitetene og 
arbeid i Forbundet.

Etter årsmøtet og presentasjonen var det tid for den tradisjonelle Agnesfesten med 
skipskost i Haugesund Rederiforeningens flotte lokaler i Smedasundet. En hyggelig 
tradisjon med mye historier rundt bordet.

HNE/JS
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BIMCO Saleform seminar

BIMCO Documentary Commettee Meeting 
Athen

Hans Nicolai Edbo sitter 
i dokumentkomiteen 
og deltok på møtet 
fra NSF. Her revideres 
forskjellige certepartier og 
kontrakter som benyttes 
innenfor de forskjellige 
shippingsegmenter.

Årets møte var lagt til 
Athen, som vertsby for 
avgående president 
i BIMCO, Anastasios 
Papagiannopoulos.

Som ny president ble 
valgt Sadan Kaptanoglu, 
Kaptanoglu Shipping, 
Istanbul, Tyrkia. Hun er 
forøvrig første kvinnelige 
president i BIMCO.

Distribusjon og 
salg av Norsk 
Skipsmeglerforbunds 
eget kjøp- og 
salgsformular, Norwegian 

Saleform ble diskutert 
i dokumentmøtet. 
Administrasjonen og styret 
har avtalt et nytt møte 
med BIMCO i juni rundt 
dette.
 
Items for Adoption:
DISMANTELCON
SANCTIONS CLAUSE
HULL FOULDING 
CLAUSE
CYBER SECURITY 
CLAUSE
 
Items for Review:
GENCON
LNG Bunker Purchase 
Contract
Floating Hotels/ 
Accomodation Suppoert 
Vessels Charter Party
ASBAGASVOY/LPG VOY 
CHARTERPARY
BOXLEASE Agreement
Conversion Contract
SUPPLYTIME Special 

Tasks Annexes
 
Report Items:
BIMCO Bunker Terms 
2018
Arrest Clause
Published Contracts and 
Clauses
Regulatory Matters
CMI Judical Sale of Ships
 
Any other Business
Labelling BIMCO Clauses
HNE

13.-14. mai ble det årlige dokumentmøtet i regi av BIMCO avholdt.

I mars holdt NSF i samarbeid med BIMCO Saleform 
seminar i Oslo. Rundt 50 deltagere fra inn- og utland 
møtte opp på Grand Hotel i Oslo. 
I tillegg til Saleform ble det arrangert Supplytime semi-
nar. Dette er gode og nyttige faglige oppdateringer som 
anbefales for alle å få med seg. 
NSF kommer til å arrangere flere slike seminarer, så 
følg med på nettsiden!

JS
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Astrup Fearnley fyller 
150 år

Utover 1880-tallet som Fearnley & 
Eger vokste virksomheten ved kjøp av 
eiendeler i skip og innleid tonnasje, og i 
1881 etablerte de Christiania Steamship 
Company.

Fra 1900 dreide virksomheten mere over 
mot rederidrift samt at man videreutviklet 
aktiviteter rundt tørrlastbefraktning. Fra 
1930 startet selskapet tankbefraktning 
og senere også en gassavdeling.

 I 1972 ble Hans Rasmus Astrup eneeier 
av konsernet og i 1973 startet man 
offshore rig og supply tjenester innenfor 
befraktning og kjøp og salg.

Fra 1981 etablerte man Fearnleys 
prosjekt for å ta del i KS-finansieringen, 
og fra 1987 var Fearnley Securities en 
realitet.
 
I dag teller konsernet rundt 350 
meglere, analytikere og rådgivere, og 
er representert med 13 kontorer i 10 
land. Virksomheten dekker alle områder 
innenfor shipping, energi, finans og 
investment banking. 

Virksomheten har de siste 10-15 årene 
vokst mye utenfor Norge. I 2014 ble 
Hans Rasmus Astrup Stiftelsen etablert, 
og denne vil sikre eierskap og videre 
drift. Even Matre Ellingsen tok over i april 
etter Jon-Aksel Torgersen som Group 

CEO, mens Kristian Sørensen er Deputy 
CEO med ansvar for Fearnleys og 
skipsmegleraktivitetene.
 
Selskapet var en av grunnleggerne av 
Norsk Skipsmeglerforbund i 1919 og 
hadde Forbundets første president Carl 
O. Lie 1919-1922.
 
Forbundet gratulerer Astrup Fearnley 
med 150-års jubileet og ønsker alt godt 
fremtiden.
  
HNE

Konsernet som i dag er et av verdens største og internasjonalt mest kjente 
shipping- og finansforetak ble etablert av Thomas Fearnley i Christiania i 
1869 under navnet Fearnleys som et skipsmegler- og agentselskap. 


