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Westcon har siste åra vore velsigna med 

gode kundar som har gitt oss mykje arbeid 

og høve til å utvikle verksemda vidare. Me er 

nå i sluttfasen på fleire prosjekt samtidig, og 

får noko «slakk» i produksjonen fram til nyttår.  

Då ventar me at aktiviteten på ny skal ta seg 

opp.

«Aldri så gale at det ikkje er godt for noko», 

brukte far min å seia. Nå har me endeleg 

tid til å gjera noko med flaskehalsane i 

produksjonen. Det betyr fleire hallar i Ølen 

og bygging av ny miljøstasjon. Vidare skal 

prosjektstyringssystemet løftast opp på ei 

ny plattform. Utvikling av mellomleiarar og 

effektive arbeidsprosessar vil også få stort 

fokus det neste halvåret.

I Florø har «Deep Energy»- prosjektet for 

Technip tatt all merksemd siste tida. No skal 

den nye framtida med Westcon som eigar 

formast.   

Satsinga på skips- og riggreparasjonar 

ligg fast.  Riggsatsinga krev utdjuping av 

skipsleia og tilpassing av anlegget.  Satsing 

mot offshore/subsea i nært samarbeid med 

offshoreavdelinga vår i Stavanger er på gang, 

og nybygg er på radaren.

Eit nytt forretningsområde i Westcon-

gruppa med arbeidstittelen «Westcon Geo» 

er i støypeskeia. Her er hovudfokus på 

botnseismikk. Me har ei spennande tid med 

seismikkselskapet Magseis framfor oss.

Med dei rette grepa på plass, skal me strekke 

oss mot visjonen om å vere «det føretrekte 

verftet i Nordsjøen».  Det kjem ikkje av seg 

sjølv, - det krev både kunnskap, vilje og skarp 

reiskap. 

Takk til alle tilsette og samarbeidspartar for 

god innsats i første del av 2013.

Ha ein god sommar!

Øystein Matre 

Konsernsjef

Utfordringar  
må løysast
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Westcon er en totalleverandør i sterk vekst. Ved å utvikle 
oss selv, løse utfordringer og levere til avtalt tid, gir vi 

trygghet til våre kunder. Slik tar vi våre kunder på alvor!
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Westcon Group

Verft

Elektro og automasjon

Løfteteknikk

Design og ingeniørtjenester

Geo/SeismikkHer finner du oss  
og dette gjør vi:

Verft

Westcon Yard har fire moderne verft med alle 

nødvendige tekniske fasiliteter for rigg- og 

skipsoppdrag samt leveranser til offshore; 

både top-side og subsea. Fleksibilitet, 

effektiv mobilisering og leveringsdyktighet 

kjennetegner våre verft. Turboavdeling (11).

Løfteteknikk

Westcon Løfteteknikk er Norges ledende 

totalleverandør av produkter og tjenester innen 

kran og løft. Dette innbefatter salg og utleie 

av utstyr, tilkomstteknikk, ingeniørtjenester, 

sakkyndig virksomhet, kurs og opplæring.

Elektro og automasjon

Westcon Power & Automation leverer 

komplette løsninger innen elektro og 

automasjon. 

Vi har høyt kvalifisert personell og ressurser 

innen installasjon og igangsettelse, og 

egenutviklede produkter for maritim næring, 

olje- og gassindustri. 

Design- og ingeniørtjenester 

Westcon leverer design- og ingeniørtjenester 

i alle våre virksomhetsområder. Vi har i tillegg 

rene designselskap i Florø (4) og i Stettin, 

Polen (12). Vi leverer alt fra forstudier til 

3D-skanning (2, 8, 10), prosjektledelse og 

komplette designpakker.

Geo/Seismikk

Westcon eier og driver flere seismikkskip 

og tar nå i bruk nyutviklet bunnseismikk-

teknologi.
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I 1994 ankom «Safe Britannia» verftet i Ølen. Nitten år senere kan vi feire 

riggoppdrag nummer 100. Omstillingsevne, kompetanse, gjennomførings evne og 

et ønske om å alltid være best, ligger til grunn for suksessen.

Riggspesialisten

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 (9) (5) (10) (5) (9) (4) (3) (3) (6) (2) (4) (2) (5) (2) (4) (9) (6) (4) (5) (3)

Safe Britannia
Første rigg

Bideford Dolphin 
Største prosjekt på 90-tallet

Tredje riggkai 
tatt i bruk

West Elara
Verdens største  

Jack-up Drilling Rig

West Alpha
Rigg nr. 100

Scarabeo 8
Største riggprosjekt til nå

Det var andre tider ved Westcon da «West 

Alpha» kom til kai ved verftet for oppgradering 

tidlig på 1990-tallet.

– Da var det en kai og en krane. I dag har vi 

helt andre fasiliteter, forteller avdelingssjef ved 

riggreparasjon, Malvin Eide.

Utradisjonelle hjelpemidler

Svein Stene som i vår har vært prosjektleder 

på «Transocean Searcher», jobbet i 1994 som 

platearbeider ved Westcon.

– Jeg husker at det det var mye folk på 

kaien her i 1994 da 

«Safe Britannia» kom, og 

mange fra bygda dukket 

også opp og ville ha med 

seg begivenheten. Det 

var ganske eksotisk å ha 

en rigg her inne i fjorden. 

Når jeg tenker tilbake så 

minnes jeg også at det 

ble benyttet utradisjonelle hjelpemidler når 

riggen skulle fortøyes. Både trucker og en 

gravemaskin var involvert i håndteringen av 

ankerkjettingene.

Alltid proaktive

Kontrasten til i dag er stor, med topp moderne 

kaianlegg og mye større krankapasitet.

– Nå er verftet bygget for å være mest 

mulig effektivt, logistikken er mye bedre, og 

de ansatte vet hvilke oppgaver som skal løses 

når nye rigger kommer inn for utbedring og 

klassing. Men selv om vi er gode, jobber vi 

alltid for å bli bedre. Vi blir aldri utlærte, og vi 

må alltid være proaktive i forhold til kundene, 

slår Malvin Eide fast. 

Før tidsfristen

Riggoppdrag nummer 100 ble «West Alpha». 

Både Westcon Yard, Westcon Power & 

Automation og  3D-avdelingen utførte arbeid Svein Stene var med 
på første riggprosjektet 
i 1994.

Oljekrise
Omsetning fra 750 mill til 150 mill

Andre riggkai 
tatt i bruk

Tidslinjen fra 1994 - 2013 viser noen av de viktigste hendelsene 
i løpet av perioden. Antall rigg-ankomster hvert år i parantes.
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En millimeter er nok

3D-skanneren til Westcon 

3D Solutions får tradisjonelt 

måleutstyr til å virke upresist.

– 3D-skanning gjør det mulig å sikre at utstyret 

passer på første forsøk. Laserskannerne 

sikrer effektivitet og nattesøvn for kundene 

våre, forteller Sigurd Urdal, markedssjef for 

oppmåling og 3D-skanning i Westcon.  

3D-skanneren gir ved hjelp av lasermålinger 

ett millimeternøyaktig bilde av området, ofte 

omtalt som «As-built».

– Etter først å ha etablert et 

koordinatsystem som en får ved å bruke 

en målekikkert, lager 3D-laserskanneren 

en punktsky. Det blir også tatt bilder i 

HDR-kvalitet for å sikre at resultatet blir 

helt fotorealistisk. Da har man fått en 

3D-laserskanning som inneholder millioner av 

målepunkter, men som ser ut som et vanlig 

fargebilde. Det er enkelt og nyttig å jobbe 

med.

Transocean Arctic

Urdal trekker frem arbeidet med riggen 

«Transocean Arctic» som er et prakteksempel 

på hva 3D-skanneren kan utrette for kundene.

– Westcon Yard hadde ansvaret 

for prosjektet, og våre folk bidro med 

skanning og 3D-modellering. Dette er et 

samarbeidsprosjekt som viser hva vi kan 

fra A til Å: Vi bidro med presis oppmåling 

ved hjelp av 3D-laserskanneren offshore, 

samt 3D-modellering. Modellen ble brukt til 

å kontrollere at ingen av de nye delene ville 

komme i konflikt med det som fantes om bord 

på plattformen fra før. På den måten kunne 

man prefabrikkere utstyr som en på forhånd 

var trygg på ville passe om bord.

Flyplass på oljerigg

Westcon 3D har også bidratt med oppmåling 

for Fabricom og Statoil, som bygger ny 

helihangar og utvider rullebanen på Statfjord 

B-plattformen.

– Det er et utrolig spennende prosjekt. 

Hvordan skal en hel «flyplass» få plass om 

bord på en oljerigg? Her er det kun millimeter- 

nøyaktighet som gjelder, og Westcon 3D 

sørger for at nøyaktigheten er på topp, både 

ved oppmåling i Nordsjøen og ved produksjon 

på land, konkluderer Urdal.

http://survey.westcon.no/gyrotest/

Åpne linken og se hvordan en har importert 

CAD-modellen (gul)  inn i et 3D-laserskann. 

Bruk gjerne nettbrett eller smarttelefon og 

«snu» deg i bildet.

om bord på «jubileumsriggen». Blant annet ble 

det montert tredjepartsutstyr om bord.

– Riggen gikk ut før tidsfristen som var satt. 

Det er alltid tilfredsstillende, konkluderer Eide.

Westcon-familien

I tillegg til god infrastruktur, kompetanse og 

lang erfaring, mener Eide at Westcon som 

leverandør har en god posisjon i markedet 

fordi man kan levere «hele pakken».

– Det er klart at når hele Westcon-familien 

med Yard, Løfteteknikk, Power & Automation 

og 3D-avdelingen kan tilby totalløsninger, så 

stiller vi  sterkt mot mange konkurrenter både 

nasjonalt og internasjonalt. Men vi må være 

prisbevisste, for det er hard konkurranse om 

alle oppdragene.

Med «West Phoenix» ved kai nå på 

forsommeren, og med en oversikt som 

tilsier at mange rigger skal til mellom- og 

hovedklassing i årene som kommer, ser Eide 

positivt på framtiden.

– Om det ikke skjer uforutsatte ting som 

påvirker hele markedet, så ser det lyst ut 

framover!

Fornøyd jubileumskunde
Da West Alpha kom til Ølen i mars, sto påsken 

for døren. Dette forhindret likevel ikke at North 

Atlantic Drilling fikk utført sitt planlagte arbeid i 

henhold til opprinnelig tidsplan. 

- Vi kom til verftet den 22. mars og opplevde 

at verftet var svært godt forberedt på å ta i 

mot oss. Vi hadde ingen bekymringer verken 

i forhold til arbeidskraft, boligforhold eller 

utstyr, selv om vi ankom i påsken. Den eneste 

utfordringen var støybegrensningen vi sto 

overfor i helligdagene, men det klarte vi å løse 

sammen på en praktisk måte. Vi fikk dermed 

arbeide uavbrutt gjennom hele påsken, sier 

John van der Graaf, prosjektleder i North 

Atlantic Management AS.

Riggoppholdet ved verftet var planlagt å vare 

i 18 dager, med flere innlagte milepæler som 

skulle nås.

- Milepælene ble nådd, og vi kunne faktisk 

forlate Ølen en dag før planlagt ferdigstillelse.

Prosjektlederen ser ikke bort fra at North 

Atlantic Drilling blir å se ved Westconverftet 

også ved en senere anledning.

- Westcon har et godt omdømme i markedet, 

og det vil være naturlig for 

oss å vurdere Westcon sine 

tjenester også i framtiden, 

avslutter van der Graaf.

John van der Graf.

West Alpha

Westcon 3D sine lasermålinger gir svært høy presisjon, og er stadig mer etterspurt blant en rekke kunder.
Riggkø i Ølensvåg er blitt et vanlig syn. Høsten 2012 lå «COSLPromoter», «Deepsea Bergen» og «West Alpha» til kai.
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Da Svein Åge Berge fikk muligheten til å dra 

på offshoreoppdrag til andre verdensdeler, tok 

han utfordringen.

- Jeg har vært på to spennende oppdrag siste 

året. Det ene var om bord på  

«COSLPromoter »  fra Kina til Singapore. 

Den andre turen var med «Leiv Eiriksson» fra 

Falklandsøyene til Las Palmas. 

Kapp Verde

Berge trekker frem den siste som den mest 

eksotiske.

De seneste årene har mange dratt på reiseoppdrag for 

Westcon under fjerne himmelstrøk. Svein Åge Berge har 

opplevd både Karribien, Tyrkia, Kina og Falklandsøyene, og 

tar gjerne en ny Westcon-tur om anledningen byr seg.

Oppdrag i ukjent 
farvann

- Falklandsøyene er jo ikke en vanlig plass å 

reise til. Men det var gøy, selv om flyturen tok 

24 timer og vi ikke fikk gå ut av flyet når vi 

mellomlandet på Kapp Verde etter åtte timer.

Falklandsøyene er kanskje mest kjent for 

en 74 dager lang krig i 1982. Den militære 

tilstedeværelsen er fremdeles merkbar.

- Vi landa på et militært område med veldig 

mange soldater. Ellers var det generelle 

inntrykket at Falklandsøyene er en forblåst 

plass, hvor det er øde og store avstander 

mellom husene. 

Ingen fugler – mye flyvefisk

Fra Falklandsøyene ble kursen satt rett til 

havs.

- Vi så hverken land, båter eller fugler på de 

40 dagene turen varte.  De eneste vi så var 

flyvefisk.  

 

Om bord var det fullt mannskap og nok å 

gjøre. 

- Sammen med Bjarte Bokn Haaland og noen 

2 3

4

6

1.  «Eirik Raude» på verftsopphold for 
Westcon i Las Palmas 
2. 17. mai-feiring på «COSLPromoter» 
under seilasen Kina-Singapore  
3. Ventetid ved stranda i Curacau 
4. Mauritsius i sikte fra toppen av 
derriken 
5. Mottagelse ved ankomst  
Port Elisabeth 
6. John Albertsen blir «døpt» ved 
kryssingen av ekvator

1

innleide fra Færøyene utførte jeg forskjellige 

oppgaver, blant annet en del kabeltrekking. 

Da vi kom til Las Palmas kom det mekanikere 

fra Westcon Yard om bord. De ble med på 

turen videre til Ølen. Generelt må jeg si at det 

er veldig positivt at Westcon har slike oppdrag 

som inkluderer alle  Westcon-bedriftene.

Spansk bonus

Etter 40 dager på tokt unnet Berge seg en 

aldri så liten bonus i Las Palmas.

- Jeg skal innrømme at det var veldig kjekt å 

komme i land og kunne ta seg en kald en!

5

Svein Åge Berge
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En foretrukket partner
I et maritimt marked som hele tiden er i endring og utvikling, er det viktigere enn 

noen gang før å tilpasse seg etterspørsel og behov hos kundene. Westcons 

kunder ønsker i stadig økende grad å få levert totalløsninger på alle områder. For 

Westcon-konsernet er det viktig å komme kundene i møte på dette. Ved å inngå 

formelle samarbeid med andre kompetansebedrifter, står vi enda sterkere når 

nye kontrakter skal tildeles i skips- og offshorenæringen. Flere tette samarbeid er 

knyttet de siste månedene, og det er spesielt gledelig at anerkjente selskaper tar 

kontakt med Westcon med ønske om samarbeid. Vi tar det som en tillitserklæring!
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Les mer om nye 
samarbeids- og 
alliansepartnere  

på de neste sidene.

på reise med Westcon

Hele verden som  
arbeidsplass
Nancy Håkonsen er tilkomstteknikk-operatør og  
kontrollør i Westcon Løfteteknikk. Hun har hatt flere  
spennende oppdrag utenlands.

– Jeg var to ganger på oppdrag 

om bord på «COSLPromoter». 

Første gang i Yantai i Kina. 

Andre gang på seilas mellom 

Port Elisabeth i Sør Afrika til Las 

Palmas på Kanariøyene. Jeg 

synes det er utrolig spennende 

å få lov til å være med å jobbe 

utenlands, forteller Håkonsen.

På begge oppdragene var hun 

innleid som personell for Westcon 

Power & Automation. 

– Jeg var med i klatreteam 

som hjalp til med kabeltrekking 

i høyden og på steder de ikke 

kom til.

Hun stortrives med slike 

oppdrag.

– Det beste med å arbeide i 

Westcon Løfteteknikk er at ingen 

dager er like. Dessuten er det 

veldig spennende å ikke ha et 

fast arbeidssted, og få reise rundt 

i hele verden med kjekke kolleger, 

avslutter Håkonsen.

«Cruise» til  
Rio de Janeiro
John Albertsen er arbeidsleder i Westcon 
Offshore og er en erfaren ringrev i bransjen. 
Hans mest spennende offshore-oppdrag var  
om bord på boreskipet «Corcovado».

– Min reiserute gikk fra Vats til 

Las Palmas, og videre til Rio de 

Janeiro. Til sammen var vi 42 

dager om bord, og vi fungerte 

sammen som en stor familie. 

Totalt var det 40 Westcon-

operatører innen ulike fagfelt på 

skipet til Brasil.

Albertsen legger vekt på 

at humor og motivering må 

være på plass for å utføre 

en god jobb. Og varierte 

arbeidsoppgaver.

– Westcon er en 

arbeidsplass som gir oss 

ansatte utfordringer og som 

gjør at jeg trives. Veldig bra! 

avslutter Albertsen.

1. DITT MEST SPENNENDE OPPDRAG?              2. HVA GJORDE DU?             3. HVA ER DET BESTE MED Å ARBEIDE UTASKJÆRS FOR WESTCON?

1. Scanning av produksjonsskipet «Sendje 

Berge». Rute: Stavanger - Houston - 

Nigeria - Stavanger.

2. Skanning av maindekket, pumperom, 

AC-rom. Totalt hadde vi 333 skanninger 

(rekord).

3. Det er behov for mye improvisasjon 

og kreativitet når vi jobber offshore. 

Arbeidsforholdene kan være ganske ulike!

Navn: Jost Wittmann 

Stilling: Senior Surveyor i 

Westcon 3D Solutions

1. Det var nok da vi reiste til Curacau for å 

gjøre en jobb på båten «Veritas Viking»  

der nede.

2. Jeg var blant annet med på overhaling 

av propellene i forbindelse med 15-års 

klassing.

3. Det er å få se verden, oppleve mennesker 

fra andre kulturer og tilegne seg masse 

erfaring. 

Navn: Oluf Lunde 

Stilling: Industrimekaniker  

ved Westcon Yard

1.  Var med og hentet den nybygde 

«COSLPromoter» ved verftet i Kina, og 

seilte fra Kina til Singapore.

2. På oppdrag i Kina og offshore var jeg 

feltingeniør.

3. Jeg arbeider ikke offshore til daglig, men 

på Yard i Ølensvåg. Men det er stas å være 

ute i verden med Westcon på hjelmen og 

vise hva vi kan.

Navn: Aleksander Stople 

Stilling: Prosjektkoordinator 

Offshoreavdelingen ved 

Westcon Yard

5
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I fjor høst tok bore- og brønnserviceselskapet 

Archer kontakt med Westcon for å se på 

mulighetene for en samarbeidsallianse. De 

ønsket å styrke sin posisjon i markedet og 

manglet mye av den kompetansen som 

Westcon har på blant annet  fabrikasjon og 

installasjon.

- Vi tar det som et stort komplement at 

Westcon var førstevalget for Archer, forteller 

Westcons prosjektleder for gjennomføringen 

av alliansen, Steinar Matre. 

Åpner for nye markeder

Archer har i dag hovedvirksomheten av sine 

tjenester knyttet opp mot faste installasjoner, 

mens Westcon sin virksomhet i hovedsak er 

knyttet opp mot flyterigger. 

- I overført betydning kan man si at i 

denne alliansen bidrar Archer med en 

engineeringsmuskel, og vi tilfører en 

installasjonsmuskel. Dette gjør begge parter 

sterkere. Målsetningen er at AWA blir en unik 

allianse på de tjenestene vi tilbyr, slår Matre 

fast.

- Ja, dette gir helt klart en gjensidig gevinst. 

Archer har jo mange rammekontrakter 

på faste installasjoner, og behov for vår 

kompetanse på prefabrikkering og installasjon, 

samt at de vil dra nytte av vår erfaring på 

flytende installasjoner. Samtidig åpner dette 

våre muligheter for arbeid opp mot de faste 

installasjonene, legger leder for Offshore & 

Subsea-avdelingen, Jonn-Egil Berget til.

En felles prosjektleder

For kundene vil alliansen ha store positive 

ringvirkninger.

- Dette vil gjøre det mer oversiktlig for dem. 

Vi vil fremstå som én leverandør med en 

felles prosjektleder helt fra anbudsfasen. 

På faste installasjoner vil Archer stille med 

prosjektleder, mens det på oppdrag på 

flytende installasjoner vil være Westcon som 

har denne rollen, sier Matre videre. 

Vekker interesse

Alliansen ble formelt lansert i mars, og de 

involverte er nå godt i gang med å bygge en 

god modell for felles prosjektgjennomføring. 

AWA vil ha sin base i Stavanger, og 

mye av tiden framover vil gå med til å 

presentere totalløsningene for ulike rigg- og 

operatørselskap. 

- Vi har allerede levert vårt første prosjekt i 

Florø, som var en mindre plattformstruktur til 

Statfjord B. Og flere prosjekter er på gang. 

Styrker posisjonen 
sammen med Roxel

Westcon og Roxel inngikk ved årsskiftet en 

samarbeidsavtale. Dette styrker begge selskapenes 

posisjon i markedet.

Ved å utnytte de to selskapenes ulike 

fagkompetanse og posisjoner på faste 

og flytende offshoreinstallasjoner, står de 

to selskapene sterkere i kampen om nye 

kontrakter for ulike rigg- og oljeselskaper.

- Dette vil gi positive synergier for oss. Roxel 

har spesialkompetanse på automasjon om 

bord på borerigger, og da spesielt på bore- 

Løsningsorienterte
- Vi var ute etter en partner på flytende rigger, 
og det var ikke vanskelig å velge Westcon. Vi 
komplementerer hverandre som selskaper, 
sier leder av forretningsutvikling i engineering-
divisjonen i Archer, Jørn Berg.

Han er svært fornøyd med at AWA kan ta 
større pakkeleveranser for kundene enn 
det Archer og Westcon kunne hver for seg 
tidligere.

- Jeg har store forventninger. Alliansen er blitt 
veldig godt mottatt i markedet, og vi gleder 
oss til å samarbeide med de Westcon-ansatte 
framover. De er løsningsorienterte og lynraske 
i vendingen! slår Berg fast.

AWA – en unik allianse

Slår man sammen en 

installasjonsvirksomhet 

og en bore- og 

brønnservicevirksomhet, 

får man en sterk tilbyder av 

offshoretjenester. Resultatet 

heter Archer & Westcon 

Alliance (AWA).

og mudsystemer.  I tillegg besitter Roxel høy 

kompetanse innen HVAC – løsninger. Disse 

elementene utfyller den gode kompetansen vi 

i dag besitter i Offshore & Subseaavdelingen 

og i Westcon Power & Automation, forteller 

Jonn-Egil Berget, leder for Offshore & Subsea 

i Westcon.

Med samlokalisering i Stavanger er 

utgangspunktet for samarbeidet det beste.

- Vi er blitt et mye større miljø nå som vi er 

under samme tak, og tilbakemeldingene fra 

de ansatte er at de synes dette samarbeidet 

er både spennende og interessant. Vi har 

allerede flere felles prosjekter i sammen med 

Roxel, avslutter Berget.
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Under samme tak på Skogsøstraen i Stavanger.

Optimistiske alliansepartnere, f.v. Jørn Berg og Jan Arvid Wammer-Pettersen i Archer sammen med Steinar Matre og  
Jonn-Egil Berget fra Westcon.

Tror på synergieffekten, f.v. Jan Forsell fra Roxel og Jonn-Egil Berget fra Westcon.

Det er også gledelig å registrere at store 

utenlandske aktører har vist interesse for 

AWA. Det er med andre ord all grunn til å se 

lyst på tiden som kommer, avslutter Matre.
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Det Oslo-baserte selskapet satser på 

nye metoder og teknologi for å finne 

olje- og gassforekomster på havbunnen. 

I desember i fjor investerte Westcon 85 

millioner kroner i Magseis.

– Dette er en teknologi og et 

nybrottsarbeid vi virkelig har tro på, og som 

vi ønsker å være en del av, slår assisterende 

konsernsjef Arne Birkeland i Westcon fast.

Lyttebøyer på havbunnen

Tradisjonelt slepes såkalte streamere 

på havoverflaten bak skip i marine 

seismikkoperasjoner. Ved benyttelse av 

bunnseismikk plasseres lyttebøyene på 

havbunnen. 

– Dette gir mye mer nøyaktige data og 

man slipper unna mange av feilkildene en 

kan få ved å bruke slepekabler, blant annet 

propellstøy og ulike temperaturlag i sjøen, 

forteller Birkeland videre.

Spesialtilpasser båt

Westcon har kjøpt båten «Seisquest» som 

nå skal spesialtilpasses disse operasjonene 

i samarbeid med Magseis. 

– Vi kommer til å drifte båten gjennom 

vårt selskap Maritim Management AS 

i Ålesund. Når Magseis lykkes med 

teknologisatsingen, er vi godt posisjonert 

for å utvikle rederi- og ship management-

virksomheten vår sammen med Magseis 

framover, avslutter Birkeland.

Kursleder Audun Reistad har ledet flere hundre 

sikkerhetskurs for ansatte og innleide det siste 

året. 

– Vi har forskjellige kurs for de ulike riggene, 

og alle som skal utføre arbeid om bord må 

gjennomføre disse. I kursene er vi opptatt av 

å formidle viktigheten av å følge reglene som 

gjelder, og at folk må tenke seg om før de 

utfører arbeidet.

Reistad drar gjerne inn eksempel fra 

verftsindustrien for å underbygge viktigheten 

av å arbeide trygt.

– Ved å knytte budskapet opp mot 

konkrete hendelser, er det lettere å få frem 

hvor viktig det er med gode holdninger. Og 

ikke minst at man er betalt for å arbeide 

trygt. Vi vil at alle som kommer på jobb hos 

oss, kommer like hele hjem igjen etter at 

arbeidsdagen er over. 

Flere språk

De pågående kursene blir holdt på flere ulike 

språk, blant annet polsk.

– Det gjør vi fordi det er spesielt viktig at 

alt som handler om sikkerhet når ut på en 

forståelig måte til alle. 

Tilbakemeldingene fra kursdeltakere, 

kunder og operatørselskaper har vært 

utelukkende positive.

– Mange sier at de synes det er veldig bra 

at vi har satset på et kort og konkret kurs med 

et klart budskap. Og jeg er ikke i tvil om at 

satsingen på slike kurs har en positiv målbar 

effekt når vi får formidlet ut hvilke holdninger vi 

står for i Westcon, sier Reistad.

KS/HMS-sjef Gunnar Hustvedt i Westcon 

Group er enig.

– Det er viktig for Westcon at de som skal 

jobbe i våre prosjekter, har gode holdninger 

og basiskunnskaper om sikkerhet.  Noe 

av suksessformelen her er å ha dyktige og 

engasjerte kursholdere. 

 

We Care

Kursene er også en viktig arena for å 

informere alle som kommer til Westcon om 

holdningskampanjen We Care som startet for 

ett år siden. 

– I løpet av sikkerhetskurset får deltakerne 

god innføring i kampanjen. I tillegg vil de 

stadig bli påminnet budskapet i form av 

kampanjeplakater og bilder på vårt område. 

Slik opprettholder vi engasjementet rundt dette 

svært viktige temaet, avslutter Hustvedt.

Roser  
safety-medarbeidere
At målrettet sikkerhetsarbeid lønner seg, 
er tilbakemeldingen fra mannskapet på 
«West Hercules» et klart eksempel på. 
Sikkerhetsoffiser på riggen, Jarl Aspen 
i North Atlantic Norway, formidlet nylig 
følgende til KS/HMS-sjef Gunnar Hustvedt:

- Jeg vil gjerne få skryte av de som arbeider 
som safety-er ved Westcon. De er virkelig 
gode i jobben sin. Ydmyke og profesjonelle 
i sin væremåte, og arbeider proaktivt og 
grundig om bord. Meget bra!

Westcon eier i dag flere seismikkbåter som opererer 

i internasjonalt farvann. Nå utvides satsingen med ny 

teknologi og et spesialtilpasset fartøy i et strategisk 

samarbeid med bunnseismikk-selskapet Magseis.

Innovativ 
seismikksatsing

Et grep for å øke sikkerheten 

i Westcon er intensive kurs 

med fokus på sikkerhet 

og gode holdninger. 

Tilbakemeldingene fra 

deltakerne er ensidig 

positive.

Reistads klare budskap
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Kursleder Audun Reistad er kjent som en engasjert og kunnskapsrik kursleder ved Westcon Yard i Ølen.

Arne Birkeland

Westcon går  
subsea
Westcon ønsker å komme seg inn 

på det spennende subsea-markedet. 

Satsingenen blir administrert fra 

Westcons kontor i Stavanger, noe 

som gir kundene et fast kontaktpunkt 

uansett hvor i landet de ønsker å få utført 

arbeidet.

– Fra Stavanger har vi god oversikt over hvor 

kompetansen i Westcon-gruppen finnes, og 

kan tilby kundene skreddersydde løsninger, 

forteller Steinar Matre som er prosjektleder for 

Offshore & Subsea i Westcon. 

– Vi kan for eksempel samkjøre engineering 

ett sted, med løftesertifisering fra Løfteteknikk 

og fabrikasjon ved et verft nær subsea-feltet. 

Vi tilbyr en totalpakke, og har strategisk 

plasserte fasiliteter langs kysten.

Matre nevner tilveksten Westcon Yard Florø 

og plasseringen til Westcon Yard Helgeland 

som interessant inn mot nye og spennende 

subsea-prosjekter.

– Westcon Yard Florø har for eksempel 

fått inn en subsea kontrollkabel som skal 

klargjøres for installasjon på Visund Nord i 

sommer. Vi er også i tett dialog med en aktør 

angående levering og testing av subseautstyr 

som skal installeres utenfor Helgeland neste 

år. Dette er veldig interessante prosjekter, men 

preges ofte av lange horisonter. Så her må 

vi tenke langsiktig og bygge stein på stein, 

avslutter Matre.

Magseis benytter lyttebøyer på havbunnen for å finne olje- og gassforekomster.

Kontrollkabel klargjøres i Florø

JUNI 2013 1716 WESTCONTACT



Den Bergensregistrerte båten er en gammel 

kjenning. Den ble nemlig bygget ved verftet i i 

2007. 

- Dette er en meget flott båt. Ja, en 

kvalitetsbåt rett og slett, konkluderer daglig 

leder ved Westcon Karmsund, Kåre Jarl 

Salvesen.

Gode tilbakemeldinger

Og det er ikke første gangen båten er tilbake 

ved verftet.

- «Brennholm» har vært inne til årlig klassing 

både før og etter at Westcon overtok driften 

av verftet i 2009.  Fra eieren av «Brennholm» 

har vi fått gode tilbakemeldinger både på 

jobben vi gjør, og det at Westcon er inne som 

drivere av verftet.  Vi ser på det som en stor 

tillitserklæring at redere kommer tilbake til oss 

år etter år.

Fem hektiske måneder

En vanlig dokkingjobb, eller såkalt 

mellomklassing som på «Brennholm», 

består i hovedsak av bunnarbeid på skrog, 

som spyling og maling. I tillegg utføres 

servicearbeid som oljeskift og annet nødvendig 

vedlikehold. Hovedklassing, som på disse 

båtene er hvert femte år, er vesentlig mer 

omfattende.

Aktiviteten ved verftet har vært god hittil 

i år.

- Vi har hatt det veldig hektisk de første fem 

månedene. Men vi har vært og vi må være 

på hugget hele tiden for å få oppdrag. Litt av 

utfordringen i markedet vi opererer i, er at det 

er korte tidshorisonter fra bestilling til jobben 

skal gjøres. 

40 ansatte

Med en erfaren arbeidsstokk har verftet vist at 

disse utfordringene blir omgjort til muligheter. I 

klartekst betyr det at fornøyde kunder gir nye 

oppdrag.

Opplever tillit i markedet
Klassing av båter er en 

av hovedoppgavene ved 

Westcon Yard, Karmsund. 

Nylig var fiskebåten 

«Brennholm» inne for årlig 

vedlikehold.
- Hvorfor benytter du deg av Westcon Karmsund 
ved dokking av «Brennholm»? - Det er en 
kombinasjon av beliggenheten, at vi alltid føler 
oss velkommen og at vi er veldig fornøyd med 
arbeidet de utfører. 

- Hvor viktig er det for deg at verkstedet gjør 
arbeidet til avtalt tid? - Det er selvsagt viktig. 
Vi har alltid god dialog underveis, og skulle det 

Reder Einar Sandtorv 
og daglig leder Kåre Jarl 

Salvesen har utviklet et godt 
samarbeid i forbindelse med 

vedlikeholdsoppdrag på 
fiskebåten Brennholm.

dukke opp noen småforsinkelser underveis så blir 
vi alltid underrettet av ledelsen. Det er jo ikke A4 
det vi driver med, så det kan jo dukke opp ting 
underveis under dokking.

- Vil du benytte deg av Westcon Karmsund også 
i framtiden? - Ja, det tror jeg. Det er et godt 
verksted, og de passer absolutt for oss!

- Vi har 40 fast ansatte i dag innen en rekke 

fagområder, i tillegg til lærlinger. Det er deres 

innsats og fleksibilitet som gjør at vi har en 

god posisjon i denne bransjen, avslutter 

Salvesen.

Kongelig besøk
«Brennholm» fikk i fjor besøk av Prins 

Charles og Kong Harald i Bergen havn. 

«Brennholm» ble trukket frem som eksempel 

for den norske fiskeriflåten. Det kongelige 

følget fremsto som svært interessert og 

begeistert over hva de fikk se og ble fortalt 

om båten, i følge rederiet.

Tre kjappe med «Brennholm»-reder Lars Einar Sandtorv
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Det har vært hektisk 

aktivitet ved Westcon Yard 

Florø de siste månedene. 

Sluttføring av arbeidet med 

«Deep Energy» har vært 

hovedaktiviteten, og det 

arbeides nå aktivt med å 

få på plass nye prosjekter i 

tiden som kommer.

Travel innspurt i Florø

Hørt under dåpen: 

- Det er fantastisk å kunne si at vi har greid å fullføre et av det mest kompliserte prosjekt som noen gang er gjort ved et norsk verft.  Gustav Johan Nydaladministrerende direktør - Westcon Yard Florø

- Kvalitet
en de har

  

levert ved
 Westcon Y

ard 

Florø ha
r vært utmerket. 

Kvalitets
messig er 

det få 

andre ver
ft som kan måle 

seg med det ar
beidet so

m 

er utført he
r! 

Technip-sjefen Thierry Pilenko til 

Firdaposten

I et ugjestmildt vær den 3. mai ble «Deep 

Energy» døpt ved Westcon Yard Florø. Både 

dåpen og en vellykket prøvetur noen uker 

tidligere, markerte at prosjektet var kommet i 

sin avsluttende fase. 

- Ja det har vært hektiske måneder her 

i Florø i vinter og vår. De ansatte og våre 

underleverandører har virkelig stått på og gjort 

en kjempeinnsats for at vi skal bli ferdige. At 

det har vært krevende arbeid skal vi ikke legge 

skjul på, men det er viktig å huske på at dette 

er et av de mest komplekse fartøy som er 

levert fra et norsk verft, sier administrerende 

direktør ved verftet, Gustav Johan Nydal.

Hasteoppdrag

Parallelt med ferdigstillingen av «Deep 

Energy», har det pågått andre prosjekter.

- Vi ha hatt jevnt med dokking-oppdrag 

i første halvår. Både offshorefartøy, 

seismikkskip og tungløftskip har vært inne til 

klassing/reparasjon. Det er også verdt å nevne 

plattformstrukturen til «Statfjord B» som var 

første leveranse i samarbeid med Archer. Et 

vellykket hasteoppdrag som vi utførte innenfor 

tidsfristen.

Aktivt arbeid for nye kontrakter

Nydal vet at det fremover vil bli litt lavere 

aktivitet enn det har vært siste halvår. Han ser 

likevel ikke mørkt på situasjonen framover. 

- Det er selvfølgelig viktig å få inn nye 

oppdrag. Vi jobber kontinuerlig og aktivt med 

det, og håper at vi vil lykkes med å kapre 

kontrakter den nærmeste tiden. Når det 

gjelder tradisjonelle oppdrag innen klassing, så 

har vi flere båter som er på veg inn til dokking 

de neste månedene.

Ny eier – nye muligheter

Lederen ved verftet legger heller ikke skjul på 

at han mener verftet er i en annen posisjon nå 

enn tidligere.

- Det er kjekt å ha en eier som er svært 

aktiv og tydelig med tanke på strategi og 

satsingsområder framover, avslutter Nydal.

«DEEP ENERGY»
• Rørleggingsskip eid av franske Technip 

• Påbegynt i Kina og ferdigstilt i Florø 

• Lengde: 194,5m. 

• Bredde: 31 meter 

• Maksfart: 19,5 knop 

• Plass: 107 lugarer

• Mannskap: Inntil 140 personer

FAKTA

Gudmor Patricia Pilenko og administrerende direktør Gustav Johan Nydal klar for dåp av «Deep Energy» i Florø.

 Dåpen ble feiret av alle som virkelig har stått på for å få båten ferdig.
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Det er gått 21 timer siden starten i Trondheim. Han kjenner 

det river i lårene. Det er kun noen få kilometer igjen. 

Sammen med gode kolleger på Westcon har han snart 

tilbakelagt 54 mil på sykkel. Været har vært fint. Sol og 

medvind på store deler av turen. Sammen med kompisene 

klokker han inn på 21,5 timer. «Den store styrkeprøven» 

2011 er fullført. 

Den syklende 
brettseileren

Det er snart gått to år siden den ekstreme 

sykkelturen. Vi sitter i stua til John Harald 

Mannes i Ølen. Som et ørnerede klamrer 

eneboligen seg fast helt oppe i fjellsiden. I 

en boligannonse ville det stått:  ”Svært godt 

vedlikeholdt enebolig med gode kvaliteter og 

panoramautsikt”. Fra stua og terrassen er det 

nettopp det. Panoramautsikt. Utover fjorden 

og mot Westcon-verftet på den andre siden. 

- Fruen er stadig i oppussingsmodus. Jeg har 

«slitt opp» mange materialer her.  

John Harald ler. Lener seg tilbake i den brune 

sofaen. Han er ikke en fyr som ligger på 

latsiden, verken på jobb eller privat. 

Utdanning med vri

- Jeg gikk på teknisk fagskole og tok deretter 

ingeniørutdanning i Stavanger. I 1997 begynte 

jeg i ABB, en avdeling som senere ble del av 

Vassnes Elektro og som i dag er Westcon 

Power & Automation. 

Men John Harald tok en uventet beslutning 

etter relativt kort tid. Han følte han manglet 

praksis til å utføre ingeniørgjerningen på en 

best mulig måte. 

- Det var nok daglig leder på den tiden nokså 

enig i!

Han flirer.  Er helt ærlig. I tillegg røper han 

sansen og viktigheten av selvironi. Ikke med 

ord, men med kroppsspråket.  
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John Harald Mannes
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Har du hørt at  
• John Harald i smug klimprer på gitar i 

kjelleren, uten et snev av talent i følge han 
selv. Og at guttungen en dag kom over 
han da han i tillegg til gitarøvelsene sang 
noen strofer, hvorpå guttungen kom med 
følgende kommentar: - Hva i all verden er 
det du driver på med pappa?

• John Harald i fjor var en uke på guttetur til 
Egypt for å seile brett.

• John Harald gjerne ser en serie som 
Mad Men eller Modern Family når han 
skal slappe av. Og at han har bilde av 
«Gudfaren» Marlon Brando i stua.

• John Harald sin idrettshelt er den lokale 
karatetreneren Geir Havreberg som 
han meiner har betydd enormt for lokalt 
idrettsliv.

• John Harald er Liverpool-fan. Mest for 
å terge eldstesønnen som heier på 
Manchester United.

- Kortkarakteristikken av John Harald er en 
snill, rettferdig, og tidvis distré mann.  
I tillegg er han en sprek og veldig flink far!

Mariann Mannes  

Ektefelle

- Når jeg ser vi klarer å jobbe godt sammen 

internt i Westcon-gruppen og gjøre kundene 

fornøyde, er det ekstra givende.  Gode 

kolleger er alfa og omega, og hos oss er 

det dyktige folk i alle ledd. Fra montører til 

prosjektledere. 

Galmann på moped

John Harald tar en kjapp tur på kjøkkenet. 

Henter kaffekanna. Fyller opp. 

- Hvordan barndommen min var?

- Jo, den var helt glimrende. Men jeg var nok 

ikke av de snilleste, og ikke alltid den mest 

populære blant lærerne.

Et smil kommer fram. Og alle aktivitetene var 

nok ikke like trygge heller.

- Det var en del galmannskjøring på moped 

i ung alder. Vi var en kompisgjeng som herja 

en del, for å si det sånn. Og så var det jo 

selvsagt timevis med fotball og ski. Aller helst 

nedoverski. Og brettseiling. Det var et miljø 

for det her tidligere, når jeg var i 15-16 års 

alderen. 

Brettseiling med bilkrøll

Og brettseilingen er noe John Harald har tatt 

opp igjen som aktivitet i godt voksen alder. 

Gøy, men med dyre bieffekter. 

- Jeg synes det er utrolig moro. Med 

Slalåmbrett kommer man opp i rundt 30 

knops fart. 

Han gliser fra øre til øre. Voksenmoro. Fart. 

Spenning. Men hvor mange knop hadde han 

på bilen den dagen da det hasta sånn med å 

komme seg på sjøen?

- Det er ikke til å stikke under en stol at jeg 

tidvis er nokså distré. Jeg har blant annet 

glemt å sette på håndbrekket på bilen noen 

ganger. Med den bratte bakken vi, og for så 

vidt andre har utenfor huset, har ikke det gått 

så bra. En gang  havna bilen i naboen sin 

hage. Når det gjelder dagen med de flotte 

seilforholdene, fikk jeg det veldig travelt. Jeg 

skynda meg med å pakke utstyret. Heiv meg 

i bilen og rygga nedover i full fart. Inn i den 

andre bilen vår! 

John Harald humrer i hjørnet av sofaen. Tar 

det hele med et smil.

- Det var en så fin dag på fjorden at det 

nesten var verdt det!

Familiemannen John Harald

Er det ikke fjorden eller landeveien som lokker, 

så er det gjerne øktene som hjelpetrener på 

Ølen sitt G14-lag. Eller bare rett og slett det å 

være pappa.

- Familien min betyr veldig mye. Jeg føler jeg 

har vært heldig! Det er utrolig flott å ha de 

rundt meg.

Han blir ettertenksom. Kikker ut på fjorden. 

Over mot Westcon. Arbeidsplassen hvor han 

trives så godt. 

- Det er fantastisk at vi har en så stor 

arbeidsplass her i Ølen. Og at så mye positivt 

skjer. Både ekspansjon i organisasjonen, 

og med trivselsfaktoren og innstillingen som 

Matre-familien er eksponent for. Rett på sak: - 

Dette ordner vi! 

- En slik holdning inspirerer og betyr masse for 

oss som jobber i Westcon-konsernet!
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John Harald la ingeniørtittelen til side og 

begynte i felt som hjelpearbeider. 

- Ja, det var nok litt uvanlig. Jeg jobba som 

hjelpearbeider i tre år for å få yrkespraksis. 

Deretter tok jeg fagbrev. Jeg har ikke angret 

på det etterpå. 

Fornøyde kunder er motivasjonsfaktor

Det er ikke vanskelig å se at stayerevnen fra 

«Den store styrkeprøven» er noe John Harald 

har hatt med seg i arbeidslivet. For etter 

ingeniørutdanning og fagbrev, har det gått 

slag i slag i Westcon-systemet. I 2000 – 2001 

arbeidet han som ingeniør. I 2001 – 2007 var 

han prosjektleder på nybygg og seismikk- og 

offshorefartøy. I 2005 tok han installatørprøven 

som sikret ham og bedriften nødvendige 

installatørpapirer. I 2007 – 2011 ble han 

ansvarlig for marinedelen, og fra 2011 har han 

vært levereanseansvarlig på prosjekt offshore 

og marine.

- Det er kjekt å være en del av Westcon. Jeg 

liker å få utfordringer, og i Westcon har jeg fått 

det hele tiden. Jeg har en veldig spennende 

jobb der hovedoppgaven er, i samarbeid 

med prosjektledere, å gjennomføre prosjekt 

maksimalt effektivt tidsmessig, teknisk og 

økonomisk. 

Med gode kolleger er det lettere å løse disse 

oppgavene. 

John Harald Mannes har full kontroll på brettet. I god vind 
bikker knopmåleren 30 knop - på brettet!
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Den nye tjenesten kommer som et resultat av 

at Westcon Power & Automation har erfart 

at Petroleumstilsynet (Ptil) og oljeselskapene 

har økt fokuset på sikkerhet, og derfor 

helhetlig dokumentasjon innen Ex-utstyr på 

oljeinstallasjoner.  

Ved å ta i bruk ny teknologi, 

kan Westcon Power & 

Automation nå tilby en unik 

vedlikeholdstjeneste for 

riggmarkedet. 
Ny digital  
tjeneste  
revolusjonerer 

Ex-utstyr er spesiallaget elektroutstyr som skal 

forhindre eksplosjoner i gassutsatte områder.

- Å ha kontroll over det lovpålagte 

regelmessige vedlikeholdet på en slik måte at 

historikk, data og lokasjon er lett tilgjengelig 

for både riggpersonell, riggeier og operatør 

på land, er helt avgjørende for sikkerheten 

om bord. Vi har hatt en vedlikeholdstjeneste 

på dette i mange år, men har nå gjort 

denne digital for å kunne overgå kravene til 

dokumentasjon, forteller Sales Manager Oil & 

Gas, Kåre Topnes.

Gir detaljstatus

Digitaliseringen innebærer at inspektørene 

nå utfører arbeidet med nettbrett, og  

dataoverføring under arbeidet gir en 

detaljstatus fra rigg uansett lokasjon. 

Denne detaljstatusen skaper muligheten 

for at rapporter kan hentes ut parallelt 

med pågående inspeksjon av Ex-utstyr. 

Sluttdokumentasjonen kan sendes tilbake i 

kundens oppsett.

- Nå kan vi ta «red markup» på tegninger og 

bilder tatt på rigg under inspeksjon, og sende 

dette rett til ingeniører på land. Dette gir oss 

nye muligheter med tanke på rapportering 

og dokumentasjon. I praksis betyr dette at 

kunden i ettertid enkelt kan søke på enheter, 

få opp tegninger på plassering, og få detaljert 

informasjon samt link til Ex-sertifikatet i 

sluttdokumentasjonen.

Vellykket prosjekt

Å koble sammen et praktisk verktøy 

på rigg som kombinerer vedlikehold og 

oppdatering av dokumentasjon, inkludert 

tegningsgrunnlaget for installasjoner, har 

vært visjonen for produktutviklingen av denne 

digitale tjenesten. 

- Vi har gjennomført Ex-inspeksjon offshore. 

Vi ser at sjansene for menneskelige feil 

minimeres, samtidig som problemløsning kan 

skje offshore via verktøyet med ingeniører 

på land. Systemet gir med andre ord en helt 

unik vedlikeholdstjeneste for riggmarkedet, 

og vi ser frem til å få tilby dette til nye kunder 

i tiden som kommer. Vi ønsker å selge inn 

denne tjenesten ved alle verftsopphold hos 

Westcon Yard, og på den måten være med på 

at Westcon blir det beste valget for kunden, 

avslutter Topnes.

Egil Brekke (t.v.) og Andreas Halvorsen 
(t.h.) bruker nettbrett ved digitalisert 
inspeksjon av EX-utstyr.

Egil Brekke (t.v) og Kåre Topnes 
(t.h.) kan nå enkelt sjekke data 

fortløpende sammen med 
operatører offshore.
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I løpet av 20 år har Westcon Løfteteknikk 

gradvis vokst og blitt en solid og foretrukket 

leverandør innen kran- og løftbransjen i Norge. 

- Sammen har vi klart å bygge denne bedriften 

stein på stein, og det har vi grunn til å være 

stolte over, mener Karl Johan Jentoft.

Vender blikket framover

Når bedriften nå feirer 20-års jubileum, er 

det fremdeles Jentoft som sitter ved roret og 

styrer skuta. Han peker på faglig kompetanse, 

positive menneskelige egenskaper, optimisme, 

pågangsmot og kreativitet som viktige kriterier 

for at bedriften har lyktes. Og noen år har 

markert seg med klare høydepunkt.

- Vi kan kaste et raskt blikk bakover og se på 

1997 da vi ble eget aksjeselskap, 2002 da vi 

fikk et eget flott bygg på Hasseløy og 2008 

da vi fikk egen Stavanger-avdeling. Men først 

og fremst skal vi rette blikket framover. Vi må 

bli enda bedre enn det vi er i dag, og vi må 

dyrke spisskompetansen vår, er Jentofts klare 

budskap.

Kvalitet i alle ledd

Han nevner et sterkere fokus på flerfaglighet, 

dyrking av totalkonsept, sakkyndig virksomhet 

og rollen som opplæringsbedrift. Alt skal 

gjennomføres med kvalitet i alle ledd. 

- Det er ingen grunn til at fortsettelsen ikke 

skal bli like bra. Fremtiden skaper vi selv. 

Derfor er det opp til oss selv å nå målene vi 

setter oss! 

I 1993 fikk Karl Johan Jentoft og en håndfull kollegaer 

oppdraget med å etablere en egen avdeling for kran og 

løft i West Contractors. I dag er avdelingen bedre kjent 

som bedriften Westcon Løfteteknikk. Og en håndfull 

medarbeidere er blitt til 110 ansatte.

Fremtids-
rettet  
 

Navn: Leif Ivar Haukås

Arbeider som: Formann i Løfteteknikk-butikken

Aktuell: 20 år i Westcon Løfteteknikk

Hvordan var oppstarten for 20 år siden?

- I 1992 arbeidet jeg som brannvakt på Kårstø. Jeg var utleid fra 

Westcon til Kværner. Da den jobben var slutt, gikk jeg ledig et par 

uker før Karl Johan Jentoft tok kontakt. Han hadde i sin tid skaffet 

meg jobben på Kårstø, og nå ville han ha meg med i den nye 

løfteavdelingen. Jeg stilte opp og fikk jobb en måned i slengen. 

Fast arbeid fikk jeg etter et halvt år. Vi jobba i en liten garasje på 

Frakkagjerd, ja, egentlig et iskaldt blikkskur. Utstyr var det begrenset 

med, men vi fikk låne en del fra nabobedriften Vimek. Jeg husker jeg 

spurte Karl Johan om lov til å kjøpe en jekketralle, men han sa vi ikke 

hadde råd. Det gikk ett år før vi fikk jekketrallen! 

Hvordan har du opplevd utviklingen til selskapet?

-  Bedriften har jo vokst seg veldig stor og solid. Jeg husker at det 

tidlig ble lagt planer for avdelingskontorer andre steder, noe som har 

vært vellykket.

Hvorfor har Westcon Løfteteknikk lyktes i markedet?

- Jeg tror det er en kombinasjon av at vi har rekruttert mange dyktige 

medarbeidere, at vi har hatt en leder som har drevet oppsøkende salg 

og at vi har vært fleksible med å kunne ta på oss både små og store 

oppdrag.

Hvilke arbeidsoppgaver har du hatt?

- Jeg begynte som hjelpearbeider, tok senere ulike kurs og ble 

kontrollør. De siste  årene har jeg vært formann her i butikken.

Hva kjennetegner Westcon Løfteteknikk i dag?

- At det er en sikker arbeidsplass med høy kompetanse og godt miljø!

Den lojale 
medarbeideren

En bedrift utvikler seg best om de ansatte 

hele tiden utvikler seg med den. Dette er 

Westcon opptatt av, og etableringen av 

Westcon-akademiet er en bevisst satsing 

for å gi de ansatte påfyll av ny kompetanse.

Karl Johan Jentoft

Humørfylt på prosjektlederkurset, Alekstander Stople (framme) og Bård Kristian Hovde (bak)

jubilant

Livslang læring  
gjennom  
Westcon-akademiet

I vår har Westcon-akademiet gjennomført både prosjektlederkurs og 

formannskurs innen logistikk. 

- Vi har fått svært gode tilbakemeldinger på de kursene vi har hatt 

hittil, og vi har hatt god deltakelse, forteller HR-direktør i Westcon, 

Stein Fridfeldt. Westcon-akademiet er en nyvinning i Westcon og er 

fremdeles i oppbyggingsfasen. 

- Intensjonen er at Akademiet skal gi våre ansatte livslang læring og 

påfyll, og at vi hele tiden sørger for å ha kompetente folk på alle nivå. 

Det er viktig å presisere at dette skal være et tilbud for alle i Westcon-

konsernet, slår Fridfeldt fast. 

Flere kurs er på trappene i nærmeste framtid. Introkurs for nyansatte, 

seniorkurs for de over 60 og formannskurs, for å nevne noen. I tillegg 

er det tilrettelagt for høyere utdanning innen elektro.

- Gjennom Westcon-akademiet starter to ansatte i Westcon Power 

& Automation på en bachelorutdanning ved Høgskulen Stord/

Haugesund til høsten. Dette viser litt av bredden i det vi tilbyr, mener 

Fridfeldt.
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– Ja, det går fint det. Jeg skal gi beskjed til 

de andre om at du kommer, så sees vi på 

torsdag!

Westcontact sin representant har nettopp 

avsluttet en kort samtale med Egil Jørgensen, 

leder for Catering Partner ved Westcon. Ryktet 

sier at han og hans ansatte er serviceinnstilt 

24/7. En kort telefonsamtale kan tyde på at 

det er hold i ryktene. 

Stort sett action

To dager etter møter vi Egil på benken utenfor 

kantina. 

– Egil her. Hyggelig!

Sammen med renholdsleder Ann Kristin 

«Anki» Skålnes har han en to-minutters «time 

out» ute i frisk luft. Stemningen er upåklagelig. 

På kjøkkenet bak den røde veggen er arbeidet 

med dagens lunsj godt i gang. Catering 

Partner er et velsmurt maskineri.

– Hos oss er det stort sett action hele tida, 

forteller Egil. 

Møter du Jørgensen,  

husker du Jørgensen

Vi beveger oss opp i 2. etasje på Jørgensen 

sitt kontor. Herfra har han oversikt over verftet. 

Han lener seg forover. Tar en slurk kaffe. Sort 

catering-jakke, briller, skjegg og hestehale. På 

veggene henger bilder fra rallycross-verden. 

Har du møtt Jørgensen, husker du Jørgensen. 

En noe avslipt østlandsdialekt formidler godord 

om de ansatte som den største selvfølgelighet.

– Det er mange kjekke og flinke folk her. Og 

servicenivået er nok vår aller største styrke. Vi 

fikser det kunden ønsker, konkluderer Egil.

Fra 200 til 928 rom

Han begynte som kokk i Catering Partner i 

1998. Da var de 3 - 4 ansatte. Nå er de 49 

Cateringliv 

CATERING PARTNER AS
• Eier: Westcon Yard

• Startet: 1998 (Westcon Kantine til 2004)

• Antall fast ansatte: 49

• Hovedvirksomhet: Alt innen catering, 
selskaper, renhold, kantinetjenester og 
overnatting.

• Antall rom: 928

Visste du at
• Catering Partner også drifter kantiner for 

Fjellstrand AS og Naturkraft (Kårstø).

• du hos Catering Partner kan leie din egen 
kokk.

• du som privatperson kan leie rimelige 
hotellrom inklusiv måltider.

• Catering Partner i rekordåret 2011 hadde 
en omsetning på 220 mill. kroner.

• kantina i Ølen har fri isbar med 24 store 
isbokser i

• hos Catering Partner kan du leie telt til 
festlige lag.

FAKTA

ansatte. I 2008 hadde Catering Partner 200 

rom. Nå drifter de 928 rom.

– Det er klart at det tidvis har vært 

krevende å få tak i nok kvalifiserte folk med 

den utviklingen vi har hatt. Men på tross 

av perioder med høy arbeidsmengde, ser 

vi at fokus på HMS og tilrettelegging av 

arbeidsoppgaver har bidratt til økt trivsel og 

lavt sykefravær. 

Vi tar en tur ned i kantina 

Teamleder Åse. Åse Øvrevik fikser og ordner. 

Ser til at alt er på stell. Pålegg. Oppvask. 

Desserter. Melk i dispenserne. Varm mat i 

ovnene.

– Dagene går fort. Jeg synes egentlig det er 

veldig greit når det er bånn gass. Og vi har det 

jo veldig kjekt sosialt. Her er folk blide allerede 

når de kommer på jobb om morgenen, 

forteller Åse.

Klokka 04.00

Det er nesten som vi tviler på 

sannhetsgehalten når vi får høre når 

arbeidsdagen starter.

– Tidligvakten begynner klokken 04.00, 

og vi åpner kantina klokka 05.00. Da står 

det gjerne 20 personer utenfor og tripper og 

venter på å komme inn. Det er ikke så mange 

som gjør så mye ut av seg da, men vi har 

noen som synger litt av og til.

Åse ler. Mye tyder på at det er fullstappet 

med godt humør under den sorte hatten. 19 år 

i Westcon og like blid. Og jammen dukker det 

opp en smilende fyr også. Kjøkkensjef Kjartan. 

Kjartan Bokn.

– Det er godt å ha en teamleder som Åse 

her. Hun har full kontroll. Det trengs når vi får 

1000 mann inn her for å spise. Men det pleier 

å gå fint. Det er veldig lite klaging på maten. 

Men noen utfordringer er det jo. Strømbrudd 

er vi ikke så glade i. Og på søndag røyk 

oppvaskmaskinen. Da gjelder det å snu seg 

rundt fort. Det finnes jo mye fint i papp!

Se opp for elg

På en så travel arbeidsplass hender det mye 

rart. Kokk Gerd Iren Steinsland kommer forbi 

med sin lysegrønne kaffekopp. Hun deler 

gjerne en historie. 

– Jeg husker vi ett år hadde fått inn to digre 

nyslaktede elg på kjøla her. Noen hengte opp 

en lapp utenfor der det stod: «Se opp for elg». 

Morgenvakten fikk sjokk da hun åpna døra 

04.30!

Latteren runger i kantina. Stemningen er på 

topp. Men det er bare en halvtime til de første 

gjestene kommer. Back to work!

1

1

2

3

5

4

1. Kristian Sletten forbereder dagens lunsj hos Catering Partner. 2. Ann Kristin Skålnes og Egil Jørgensen i munter samtale. 3. Kjøkkensjef Kjartan Bokn følger med når Zaneta Tindeland 
legger siste finishen på et brett med smørbrød (Irene Gullhaug i bakgrunnen). 4. Dagens lunsjbuffet. 5. Zaneta Tindeland og Åse Øvrevik løser utfordringene med et glimt i øyet.
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Vindafjord Arbeidsgiverforum er eid av de 

største bedriftene i kommunen. De siste sju 

årene har VAF fordelt 15 millioner i midler til 

lokale tiltak.

- Vi er et interesseselskap for det lokale 

næringslivet og har to satsingsområder. Det er 

kompetanse- og regional utvikling, hvorav 70 

% av budsjettet er tilknyttet sistnevnte. Som 

resultat av at Westcon er den lokale bedriften 

som betaler mest i arbeidsgiveravgift, er det 

de som har størst innbetaling i totalpotten 

vi administrerer, forteller prosjektleder i VAF, 

Kristine Vik Ekornrud.

127 prosjekter

Bedriften ble startet i 2004 og har siden 2006 

støttet 127 lokale prosjekter. 

Vindafjord Arbeidsgiverforum 

(VAF) arbeider aktivt for 

å gjøre kommunen til et 

best mulig sted å bo. Som 

største bedrift i Vindafjord 

kommune, har Westcon de 

siste årene bidratt til at VAF 

har fått betydelige tilskudd til 

fordeling.

Realiserer attraktive 
tiltak i lokalmiljøet

- Vi får mange søknader fra lokale lag og 

organisasjoner. Fordelingen av hvem som 

skal få midler er det styret i VAF som avgjør. 

Blant prosjektene som har fått midler de siste 

årene er Olali-hytta som driftes av Haugesund 

Turistforening, forteller Ekornrud videre.

Andre prosjekter som har fått betydelig 

bidrag er gang- og sykkelstien i Ølensvåg, og 

idrettshallene i Vikedal og Skjold. 

- Formålet er å få en attraktiv og god 

kommune å bo i. Det er en bevisst strategi fra 

styret i VAF å gi midler til større prosjekter som 

er til nytte for alle.

Lederskolen

VAF sitt andre satsingsområde, 

kompetanseheving, er i hovedsak 

kursvirksomhet for det lokale næringslivet.

- Vår jobb er å tilrettelegge for kurs 

og kompetansehevende tiltak som 

• Vindafjord Arbeidsgiverforum (VAF) er 
et interesseselskap for næringslivet i 
Vindafjord med de største bedriftene 
i området som aksjeeiere. Selskapet 
administrerer kompensasjonsmidler som 
regionen er tildelt i forbindelse med økt 
arbeidsgiveravgift for virksomheter med 
lønnsutgifter utover 15,4 millioner. 

• Midlene som er tildelt, benyttes til ulike 
tiltak innenfor ulike samfunnssektorer og 
områder som fremmer næringsutvikling 
av Vindafjord. Styreleder i VAF er Øystein 
Matre, administrerende direktør i Westcon.

FAKTA

eierbedriftene melder inn behov for. Blant 

pågående og kommende kurs har vi nå 

blant annet norskkurs, Excel videregående 

og Lederskolen, et 70 timers kurs for 

arbeidsledere og formenn, avslutter Ekornrud.

Blinkande vatn der fjellauren bit, haustgule heiar med hemmelege moltemyrar, 

ei god bok i omnskroken når regnet ruskar ….  

Jo, hyttelivet på fjellet er flott, heile året!

Det gode liv på fjellet

Det skal vera godt å jobba i Westcon, og 

bediftene i konsernet legg vekt på gode 

velferdsordningar for dei tilsette. Hytter på 

fjellet som kan leigast for ein rimeleg penge, 

er ei populær ordning hos alle søsterselskapa.  

Det er størst pågang på vinterstid, medan 

fleire og fleire ser ut til å få augene opp for kva 

fjellet har å by på elles i året også.

- Mange av mine aller beste opplevingar 

saman med familien, er frå fjellturar i Haukeli- 

og Vågsli-traktene, fortel Jan Tore Heggebø 

ivrig. Han legg ut om flotte turløyper og fortel 

villig om kor dei beste fiskevatna er. Og om 

ungane som er ville etter å smaka når auren er 

nysteikt over bål ved vasskanten. Men når me 

spør kor han finn molta, blir han lur i blikket.

- Nei, nå kan eg ikkje seia meir, for då vil alle til 

fjells og så får eg kanskje ikkje plass på hytta 

sjølv til hausten!

Fotballbillettar og trening

Westcon-bedriftene på Haugalandet har også 

billettar til FK Haugesund sine heimekampar, 

og du kan faktisk bruka billetten sjølv om du 

vil heia på bortelaget! Ellers blir fast trening 

og deltaking i ritt og renn subsidiert, fordi ein 

ser positivt på at tilsette held seg spreke og 

dermed friskare. 

Prosjektleder i VAF, 
Kristine Vik Ekornrud.

1 2 3

1. Hytta på Fjellstad, Vågsli, har plass til tolv og ekstra soveplassar i annekset i bakgrunnen. 2. Joakim Lillegraven og Tommy Kaldheim prøver fiskelukka ein sommardag.  
3. Pølse på spidd etter hausttur i fjellet er ikkje så aller verst, synes Frode Bødtker.
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•   10485   •  OLALIA  •  Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS  •  23.03.11  •

Vindafjord Arbeidsgiverforum har støttet Haugesund Turistforening og deres utbygging på Olalia med 1 million kroner.

Jan Tore Heggebø og 
dottera Elin på ein av sine 
mange fjellturar, - her på 
blåbærtur for nokre år tilbake.
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Kristian Steinnes hadde behov for et headset til 
mobiltelefonen sin, meldte inn saken til Westcons 
Helpdesk og saksnummer 10.000 var en realitet. 
Steinnes er ansatt i Simonsen Elektro AS som nå 
er oppkjøpet av Westcon Power & Automation. 
For å gjøre en litt humoristisk vri på den digitale 
milepælen, ble han overrakt en Westcon-jakke 
samt en gullforgylt datamus og en musematte med 
påskriften «Gullmusa - Helpdesk-sak nr 10.000» av 
Helpdesk-ansvarlig Vibeke Frøsaker Lunde.

Supportpoint
IT-avdelingen på Westcon har brukt 
rapporteringsprogrammet Supportpoint siden 
november 2011. I skrivende stund er 10 900 saker 
rapportert inn via programmet. – Brukerne har 
blitt kjempeflinke til å melde inn saker! skryter IT-
konsulent og Helpdesk-ansvarlig, Vibeke Frøsaker 
Lunde.  – Programmet har gitt oss mye bedre 
kontroll, og gjør det enkelt å løse sakene raskt, fordi 
spørsmålene havner hos rett person når saken er 
kategorisert. En annen fordel med Supportpoint er 
at alle får et saksnummer å forholde seg til.

1 500 brukere
IT-avdelingen til Westcon har i dag fem faste ansatte 
og to lærlinger med ansvaret for support til hele 
Westcon Group innenlands og utenlands samt våre 
riggkunder og underleverandører. Fordelt på ulike 
systemer har avdelingen over 1 500 brukere. Saker 
til Helpdesk meldes inn via telefon, intranettet eller 
på epost.

Sak nummer 
10.000 løst!

Westcon Løfteteknikk satser tungt på å være 
med og løfte den lokale fotballen, og støtter 
selvsagt FK Haugesund. Nå feirer både fotballag 
og sponsor 20 år. I oktober 1993, samme 
år som Westcon Løfteteknikk så dagens lys, 
ble fotballklubbene Haugar og Djerv 1919 
slått sammen til FK Haugesund. Resten er 
historie. Suksesshistorie:  - FK Haugesund er 
blitt profesjonelle i alle ledd. Akkurat som oss, 
konkluderer Karl Johan Jentoft. Han er både 
daglig leder i Løfteteknikk og styremedlem i 
FKH.

Dobbelt jubileum 
for FK Haugesund 
og LøfteteknikkDet politiske vedtaket som sikrer utvidelse, ble 

mottatt med stor glede i Florø. - Det er klart at vi ser 
på utdypingen av leia som veldig positivt. Dette vil 
gi oss muligheter til å påta oss oppdrag på rigger 
som vi ikke tidligere kunne ta, sier administrerende 
direktør ved Westcon Florø, Gustav Johan Nydal.

- Ja, dette er som en døråpner for vedlikehold 
av nyere og større rigger, legger styreleder Arne 
Birkeland til.

Både Nydal og Birkeland roser den politiske viljen 
og innstillingen fra politikere lokalt, regionalt og 
nasjonalt i denne saken.

-Myndighetene har absolutt vært på lag og forstått 
behovene i den maritime næringen i Florø, slår 
Birkeland fast.

Det er kommet klare indikasjoner på at arbeidet 
med å utvide leia vil starte allerede i inneværende 
år. Med tanke på at det i perioden 2014-2016 er 
forventet stor aktivitet med vedlikehold og klassing 
av rigger som opererer i Nordsjøen, samt mange 
nybygde rigger fra Asia til norske verft, vil utvidelsen 
av leia gi Westcon Florø muligheter for større 
riggoppdrag allerede i nær framtid.

Sponsoravtale midt i blinken
Westcon Group og Sunnhordland 
Skyttarsamlag med sine 3.000 aktive skyttarar, 
har inngått ein 3-årig samarbeidsavtale med 
verdi  på ca 200.000 kroner.  Westcon blir også 
hovudsponsor for bane-cupen som i tillegg 
omfattar skyttarar frå delar av Hardanger og 
Nord-Rogaland.

- Vi gler oss til å utvikle Westcon Cup og 
Westcon Vintercup til gode skytearrangement 
for både breidde og spiss. Og ikkje minst gler 
vi oss til å kunne intensivere arbeidet retta 
mot rekrutteringsskyttarane, kommenterte 
samlagsleiar Ole Bennæs nøgd under 
signeringa av avtalen.

Tidligere i vår ble det vedtatt i Norsk Transportplan (NTP) at skipsleia ved Florø skal gjøres 
dypere. Dette vil gi Westcon Florø nye muligheter i riggmarkedet de neste årene

Nye kundekontor

200 nye kunde-/prosjektkontorer er på plass i 
Ølensvåg. Siden 1994 har Westcon investert mer 
enn 600 millioner kroner i utbedring av verftet. Nå 
er ytterligere 200 millioner investert i utvidelse av 
produksjonshaller og overnattingsfasiliteter, i tillegg 
til nye kontorer for kunder og underleverandører. De 
nye kontorene ligger i E5-bygget på riggkaien.

Eivind Lien, leiar i Ølen Skyttarlag, og Elisabeth Lothe Nervik, leiar i Etne Skyttarlag, saman med Johannes 
Hundseid som vann første runde i Westcon-cupen på Fikse skytebane. Foto: Irene Mæland Haraldsen, Grannar

Åpner skipsleia ved Florø

facebook.com/Westconyard
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Westcon Power & Automation har i flere år 
samarbeidet med det store STM-skipsverftet 
i Singapore. For ett år siden ble det tegnet en 
kontrakt for leveranse av Ship Management 
System Prototype (SMS-P). Denne prototypen 
er en demoløsning som består av e-SEAMatic 
kontrollsystem sammen med applikasjoner fra 
STM. I SMS-P er mange ulike systemer knyttet 
sammen. Blant annet alarmsystem, propellstyring, 
fremdriftssystemer og navigasjon. Med denne 
løsningen kan man styre et skip med en enkelt 
skjerm. Westcon Power & Automation har 
gjennomført mye forskning og utvikling på systemet 
det siste året, - det mest omfattende som selskapet 
noen gang har levert.

 I løpet av året vil STM invitere kunder for å 
demonstrere produktløsningen, og vi har klare 
forhåpninger om at dette vil gi nye ordrer på vårt 
e-SEAMatic-produkt, sier teknisk sjef i Westcon 
Power & Automation, Jens Magnar Tveit.

Har utviklet sitt mest omfattende  
system noensinne

SMÅNYTT

Talentmobilisering via Global Future
Westcon støtter Næringslivets 
Hovedorganisasjons satsing på 
talentmobilisering av høyt utdannede kvinner 
og menn med flerkulturell bakgrunn og 
gode norskkunnskaper til sentrale stillinger, 

lederstillinger og styreverv. Global Future skal 
øke bedriftenes tilgang på høyt kvalifisert 
arbeidskraft og mangfoldet i næringslivet.

Kristian Steinnes mottok en munter overraskelse fra 
Helpdesk-ansvarlig Vibeke Frøsaker Lunde

ST Marines utviklingsingeniører Andy Lim og Jason Ong får opplæring i e-SEMatic av Jens Magnar Tveit
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forskjellig. Alt frå marknadsføring og 

oppbygging av nettsider, til økonomistyring 

og analysar. Har du gode idear her så får du 

gjennomslag. Som økonomisjef ynskjer eg å 

bidra til å skape verdiar og være framtidsretta 

saman med dei dyktige og kjekke kollegaene 

mine, fortel Gøril engasjert.

Livet i perspektiv

Engasjert er ho også på fritida. Da går det 

gjerne i ski eller å vera med barna på ulike 

aktivitetar.

– Familien er «hobby» nummer éin. 

Å følje opp ungane på fotball og andre 

fritidsaktivitetar eller dra på skitur saman til 

Håradalen er kjekke ting å gjera saman. Det 

har blitt endå meir viktig etter at den eine 

sonen vår vart utsett for ei alvorleg ulukke i 

2011. Slike hendingar set livet i perspektiv, 

seier ho ettertenksamt.

Jo og Woody

Skal Gøril slappe av frå Excel-ark, 

leiaroppgåver og fysiske aktivitetar, er det 

gjerne med ei god bok eller film.

– Eg likar å lese mykje forskjellig litteratur. 

Jo Nesbø og Liza Marklund er nokre av 

favorittane. Og skal eg sjå film kan det gjerne 

være ein Woody Allen-film. «Match Point» for 

eksempel. Eg har sansen for Woody!
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Westcon Yard AS 
N-5582 Ølensvåg

Ho er optimistisk, løysningsorientert og ein 

ekte allrounder. Namnet er Gøril Eidhammer. 

Westcon sin nye økonomisjef. 

Men kven er  eigentleg Gøril? Oppvaksen i 

Ølen og busett i Etne har me høyrt.

– Ja, eg er herifrå. Etter å ha trødd 

barnesko dei fem fyrste åra på Stord og eitt år 

i Vikedal, vart det Ølen for familien Eidhammer. 

Ei super bygd å veksa opp i. Trygt og godt. 

Ski, karate, volleyball, fotball, friidrett. Det var 

alltid noko å finna på. No har eg det fint i Etne.

Westcon er ein draumeplass

Etter spennande oppvekstår reiste Gøril 

til Bergen og Oslo og tok utdanning. Ho 

returnerte som nyutdanna siviløkonom. I 

Westcon har ho vore sidan 1996.

– Eg ser på meg sjølv som ein allrounder, 

og sånn sett er Westcon en draumeplass 

å arbeide. Eg har fått jobba med masse 

Navn: Gøril Eidhammer 
Aktuell: Ny økonomisjef i Westcon Yard 
Utdanna: Siviløkonom frå NHH 
Familie: Mannen Willy Asbjørn og barna Erlend 
(13), Inger Constanse (11) og Torgeir (9) 
Høyrer på:  R&B og listepop. Melissa Horn, 
Adele, Jay-Z, Karpe Diem og John Mayer 
Ser på:  Vakker natur, ein god film og nyheiter 
Køyrer:  BMW X3  
Reisemål:  Korsika, Sardinia, London og Nice
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