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Det er virkeligheten om tre 
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LEDER

Jubileum og digital satsing

- Jeg skal ikke 
henge på veggen, 
jeg skal jobbe

Vår digitale hverdag står i fokus og utviklingen på våre digitale plattformer er i 
full gang.
Digitalisering kan sammenlignes med den revolusjonerende kraft som elektri-
siteten, bilen og telefonen i sin tid var. Forskjellen er at utviklingen går raskere 
i dag enn hva den gjorde for 100 år siden. Vel – faktisk raskere enn bare for 
10 år siden. 
Vi ønsker å bygge en mer digital samhandling ved å peke ut retningen for vår 
vei videre, tørre å utfordre tidligere forretningsmodeller, og lytte til kundenes 
ønsker og behov.
Å videreformidle den bunnsolide TESS-kulturen inn på digitale plattformer er 
viktig for identiteten og en forutsetning for å lykkes med merkevarebygging. 

SOSIALE MEDIER
Det er mange grunner til å være tilstede på sosiale medier, men man må 
være der for de riktige grunnene. Det fine med sosiale medier, marketing og 
spesielt digital markedsføring, er at alt er målbart. Vi følger opp spørsmål og 
henvendelser, gjennomgår analysen og rapporten, lærer å kjenne kundenes 
behov enda bedre, fremmer de rette innleggene til rett tid, og oppleve den 
store gleden og veksten ved å være tilstede på sosiale medier. Den jobben 
tar TESS på største alvor. 

75 OG STILL GOING STRONG
Når undertegnede fylte 75 år 4. oktober, ble TESS-huset fylt med familie, 
venner og kolleger. Det ble holdt innholdsrike taler, underholdene konserter 
og nydelige kaker. Fra konsernet ble jeg overrekt et flott portrett, malt av 
kunstneren Kjell Haukeland. 
«- Jeg skal ikke henge på veggen, jeg skal jobbe», var min umiddelbare 
kommentar. 
La meg forklare:
Etter en feilbehandling på sykehuset i august, ble jeg satt noe tilbake fysisk 
– men aldri psykisk. Planen om å jobbe til jeg er 104 år har ikke rikket seg en 
millimeter, og det vil den heller aldri gjøre. Det er jobbe jeg skal og vil. Så får 
de heller henge meg på veggen etter det.
Fremtiden for norsk industri er spennende, med utfordringer som krever en 
innsikt og vilje for å ta nye markedsposisjoner. På midten av 90-tallet startet 
internett-bølgen som skapte store endringer for media-, musikk-, og reiselivs-
bransjen. Den nye digitaliserings-bølgen vil utfordre næringslivet – og TESS 
er forberedt, og styrket, etter et meget bra resultat for årets 10 første måne-
der. Det vi tjener i november og desember vil bli økning i forhold til hele 2016!

“
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lasse.brekke@tess.no 
TESS inngikk fredag 27. oktober en ram-
meavtale med Odfjell Drilling (OD).  
– Dette er en milepæl for oss, og en 
kunde vi har jobbet over lang tid for å få 
på plass, sier markedsdirektør Espen 
Halland-Johansen i TESS Vest as. 
Avtalen gjelder i første omgang slanger 
& kuplinger, og med gode muligheter 
utvidelse til også å gjelde bunkrings-
slanger og TESS Hose Management 
system. 
TESS tilbyr også en fremtidsrettet e-han-
delsportal som sørger digitalisering av 
en mer effektiv og standardisert forsy-
nings prosess. Det vil også bli inkludert 
som en del av samarbeidet.

AVTALE MED 
ODFJELL DRILLING
Dette vil styrke TESS sin posisjon i olje & gass 
markedet.

Fv: Espen Halland-Johansen, Markedsdirektør, Håkon Erdal, Senior Key Account Manager, 
Sigurd Freuchen, Advisor – Special Projects og Johnny Kristensen Advisor – GBS-SCM 

Olje & gass-segmentet er et viktig 
satsningsområde for TESS, og Odfjell 
Drilling blir en viktig kunde og samar-
beidspartner i dette arbeidet. Dette vil 
styrke TESS sin posisjon i markedet.

STOR TILLITSERKLÆRING
Rammeavtalen er med en varighet 
på fire år med opsjonsmuligheter på 
ytterligere to år. TESS viser sin gode 
kompetanse og konkurranseevne, og 
møter Odfjell Drilling sine høye krav og 
forventninger de har til sine samarbei-
dende leverandører.
– Dette er en stor tillitserklæring ved at 
Odfjell Drilling nå velger TESS som sin 
avtale leverandør, sier Halland-Johan-
sen.

Utland
Konserntallene inkluderer omset-
ningen i Danmark, Brasil, Singapo-
re, Skottland og USA. Totalomset-
ning utland ble 85,7 MNOK, som 
ga et samlet driftsresultat på -1,1 
MNOK. Dette gjelder perioden 
01.01-31.10.2017.

Finansiell styrke
TESS har en sterk finansiell 
posisjon og god handlefrihet med 
styrket resultat så langt i 2017. 
Konsernomsetningen pr 31. okto-
ber 2017 viser en økning på 1,1 
prosent sammenliknet mot samme 
periode i 2016, mens driftsre-
sultatet viser en økning på 26,1 
prosent. Resultat f. skatt pr 31. ok-
tober 2017 endte på 123,5 MNOK, 
en økning på 15,2 MNOK mot 
samme periode i 2016. Overskud-
det blir i størst mulig grad holdt 
igjen i konsernet som bidrag til 
investeringer og ytterligere vekst. 
TESS fokuserer virksomheten 
rundt fire hovedsegmenter og vil 
ha større fokus på bunnlinjevekst 
fremover.

RESULTAT- 
REGNSKAP

Teknisk Service Holding 
- Konsern

Ta turen innom ditt nærmeste servicesenter 
for gode julegavetips!
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arne.braadland  
Med en egenutviklet fôrslange tilbyr 
TESS en bærekraftig miljøsirkel med 
gjenbruk av fôrslanger i to generasjo-
ner. Miljøpakken er styrket gjennom et 
samarbeid med Kystmiljø AS. Samar-
beidet omfatter vask og kverning av 
brukte slanger som blant annet hindrer 
spredning av mikroplast.
- Nå er siste viktige brikke på plass i 
miljøsirkelen for fôrslangen til TESS. 
Samarbeide med Kystmiljø styrker den 
bærekraftige gjenbruken og en ansvarlig 
håndtering av brukte slanger. Samtidig 
er det en praktisk ordning for oppdret-
teren som slipper unna mye plunder og 
heft med brukte slanger, forteller Key 
Account Manager Jan Eric Haagensen 
hos TESS.

BETYDELIG MILJØGEVINST
- Det er flere faktorer som bidrar til miljø-
gevinst. Materialet i ECOFEEDER, som 
fôrslangen heter, kan brukes i to nye 
generasjoner. Det gir betydelig miljøge-
vinst. I miljøsirkelen er samarbeidet med 
Kystmiljø spesielt viktig. Etter avtale tar 
selskapet hånd om innsamling, vask og 
kverning av fôrslanger hos den enkelte 
oppdretter. Avfall fra vaskingen blir 
samlet og fjernet, og kverningen skjer 
uten utslipp. Spesielt viktig er det at pro-
sessen hindrer spredning av mikroplast. 
Kverningen gir fragmenter som samles i 
sekker og transporteres til fabrikken for 

Daglig leder Christian Johansen i Kystmiljø as (t.v.) og innovasjonsdirektør Jan Dyre-Hansen i 
TESS as er godt fornøyd med avtalen som sikrer bærekraftig gjenbruk av materialene i fôrslan-
gen ECOFEEDER som er utviklet av TESS

TESS 
OG 
KYST-
MILJØ 
I SAM-
ARBEID

Key Account Manager Jan Eric Haagensen 
hos TESS med fôrslangen som er produsert i 
materialer som kan gjenbrukes i to genera-
sjoner.

Bærekraftig gjenbruk  
av fôrslanger

produksjon av en ny generasjon slanger, 
opplyser Jan Eric Haagensen.

HELE LANDET
Oppdrettsanleggene er lokalisert langs 
hele kysten. Det betyr at transport av 
kilometervis med fôrslanger stiller krav til 
logistikken. Spesielt brukte slanger er en 
utfordring. Derfor har Kystmiljø satset på 
mobile anlegg for å jobbe nær kundens 
anlegg.
– Samarbeidet med TESS omfatter den 
spesielle prosessen for opphugging og 
kverning av plastutstyr som Kystmiljø AS 
har utviklet for å bekjempe plastavfall 
i havet. Det betyr at vår miljøvennlige 
metode benyttes når man har fôrslanger 
fra TESS. 
Det hever miljøstandarden og effektivite-
ten for kverning av slikt utstyr betraktelig 
og hindrer dermed marin forsøpling, 
forteller daglig leder Christian Johansen 
i Kystmiljø as. Han legge til at brukerne 
av tjenestene også får nødvendig doku-
mentasjon av miljøsatsingen.

For mer informasjon kontakt 
Jan Eric Haagensen TESS as 
Telefon: 32 84 41 56, mobil: 988 45 463
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– ET FORBILDE OG EN INSPIRASJON FOR OSS ALLE

Slik startet Ansgar Karlsen sin åpningstale foran et 
fullsatt resepsjonsområde på TESS-huset med ansatte, 
familie og venner av Jølberg.

TESS på OTD 2017

NORGES STØRSTE ÅRLIGE MESSE 
FOR OLJE, GASS OG ENERGI

Det er stort. Det er folkefullt. Det var Offshore Technology Days på Forus i Stavan-

“– Jølberg – du er, og blir, et forbilde, en 
inspirasjon og en skjerpelse for oss alle for til 
enhver tid å yte maksimalt. 
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Det var en glad sjef som mottok et 
portrett i gave fra bedriften, malt av Kjell 
Haukeland. – Det er vanskelig å finne 
ord når jeg har fått så fin tale fra Karl-
sen, og gave fra dere alle – tusen takk.
Jubilanten har skrevet boken Min kunst 
er TESS, hvor han, sammen med John 
Willy Jacobsen, forteller om oppveksten 
hans i Lier og livet med TESS.
Biskop Per Arne Dahl sa noen velvalgte 
ord, hvor han påpekte ved flere anled-
ninger hvilken positiv holdning Jølberg 
innehar. – Det er to mennesker som 
skriver med grønn penn, og det er 

Primus motor rundet 75

– ET FORBILDE OG EN INSPIRASJON FOR OSS ALLE

Det var en stor dag i TESS-konsernet da gründeren selv, 
Erik Jølberg, fylte 75 år 4. oktober.

Tekst og foto: Lasse B. Brekke

Når man entrer messehallen, skulle man 
ikke tro det har vært annet enn opptur i 
oljeindustrien.  
Etter to meget tøffe år, merkes det nå 
en forsiktig optimisme i markedet, men 
det er fortsatt ingen selvfølge at noen 
arrangement innen olje og gass vil bli 
gjennomført. Men i OTDs tilfelle går det 
godt.  
– Det er en tøff tid i markedet, men 
med nærmere 350 utstillere og 16 000 
besøkende, kan vi fastslå at dette har 
vært en suksess, forteller prosjektleder 
for OTD, Derek Croft.   
Arrangementet ble arrangert 18.-19. ok-
tober for 19. året, og er Norges største 
årlige messe for olje, gass og energi.
Messehallen inneholder en stor varia-
sjon av utstillere. Dette har bidratt til økt 
interesse rundt tilstelningen.   
– Tilbakemeldingene vi har fått fra utstil-
lere og besøkende har vært utelukkende 
positiv, sier Croft.  

OPERATION CORNER
Interessenter og potensielle kunder 
svermet rundt TESS-standen, og alle ble 
fulgt opp av en meget blid og kompetent 
messebetjening.
Nytt i år arrangerte OTD Operators Cor-
ner, der man én-til-én møter potensielle 
leverandører og samarbeidspartnere på 
norsk sokkel. 

Erik Jølberg og Gabriel Scott, hvor 
sistnevnte mente at grønt er håpes 
farge – og det er meget passende for 
dere begge.  
Jazzglade Jølberg og alle til stede, 
fikk gleden av å høre Aksel Taraldsen 
spille «Oh, When The Saints» på 
munnspill, og en gnistrende konsert 
med Petter Opsahls-jazzkvartett.
Festlighetene ble avsluttet med 
allsang av TESS-hymnen, med påføl-
gende bredt utvalg av kaker.
En flott og minnerik markering av 
jubilanten. 

– Det har blitt holdt over 
600 møter i løpet av disse 
to dagene, noe vi er me-
get fornøyde med og vil ta 
med oss videre til Bergen 
neste år.
Grunnet kreative tilbud fra 
flere utstillere, tiltrekkes 
langt flere enn kjerne-
publikumet til messen. Du 
kan bl.a. spille radiostyrt 
bil-fotball, få en ordentlig 
barbering og sitte i en 
ekte Top Fuel dragster bil.

ÅRETS BESTE 
STAND
TESS ble for første gang nominert til 
Årets best stand, en pris som henger 
høyt blant utstillerne. Det skulle vise 

seg at 
fokus på 
barbering 
og menns 
helse ble 
en vinner. 
Solar 
Norge 
samar-
beidet 
tett med 
Brødrene 
Fevangs 
Barber-
stue, som 

hadde rigget opp barbersalongen sin på 
standen og tok imot kunder underveis. 
Under OTD sin årlige Oktoberfest ons-
dag kveld, ble de tildelt prisen for «Årets 
beste stand». 
Overskuddet fra barberingen gikk til 
November-stiftelsen, som setter fokus 
på forebygging  og jobber for å bedre 
menns helse.

JUBILEUMSÅRET 2018
Neste år feirer Offshore Technical Days 
20 år i Sotra Arena utenfor Bergen.
– Vi har allerede booket nærmere 
halvparten av kapasiteten for neste års 
messe, og det er ny rekord for oss, sier 
Croft.

lasse.brekke@tess.no
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Konsern-
modellen 
har tvunget 
fram en 
opprydding 
i forhand-
lerporteføl-
jen. Den 
jobben har 
Stig Fevik. 
- Hva har 
vi, hvor 
skal vi og 
hvordan 
skal vi 

komme ditt? er spørsmålene han skal gi 
svar på. 
Stig begynte i jobben med 11 forhand-
lere på papiret. Etter noen forespørsler 
i terrenget plusset han på med tjue.
Med 31 forhandlere er Stig godt i gang 
på veien til et mål hvor det venter 50 
forhandlere i 2020. Da står TESS øverst 
på pallen og har bransjens største 
forhandlernettverk.

TAPETSERE MED TESS 
Drøyt 110 servicesentre monner ikke 
nok når Norge skal tapetseres med 
TESS. Det er drøyt 2400 km langs 
veien fra nord til sør. Da blir det mange 
kilometer langs landeveien for Stig når 
han skal bygge forhandlernettverk. 
Det blir få kilometer på firefelts motorvei, 
men desto flere på veiene samferdsels-
ministeren glemte. Og han må holde 
høyt tempo for å nå målet og drøm-
mene. Kaste seg i bilen. Frese innover 
bygdeveiene. Der og da, rundt neste 
sving, ligger TESS-forhandleren. Godt 
synlig og med godkjent slangeverksted. 
Ja, ja. Det er lov å ha visjoner. Det er lov 
å drømme. Men tilbake til hverdagen. 
Det er der Stig er nå.

MANGE
Stig Fevik er ikke i tvil. Det er muligheter 
for flere forhandlere blant TESS-kunder 
og virksomheter som i dag har andre 
relasjoner. 
- Det finnes ingen samlet oversikt, men 
grovt regnet er det utvalg på 250 enhe-
ter i markedet. Det er lokale bedrifter 
med dype røtter i lokalsamfunnet som vi 

FORHANDLER

TESS PÅ HVERT HJØRNE
Det er virkeligheten om tre år når TESS har bransjens største forhandlernett. Det er scenariet til 
forhandleransvarlig Stig Fevik. Han jobber for å fylle små rom i geografiene hvor TESS ikke er 
synlig. Dem er det mange av.

nå vil ha med på laget. De fleste er små 
enheter. Ikke alle blir store, men med 
mange blir det stort, mener Stig. 
– Samtidig vil vi jobbe for å knytte store 
kunder til oss som TESS-forhandlere. 
Han forteller at forhandlerkonseptet til 
TESS er under utvikling og blir primært 
bygget opp rundt kjerneproduktene 
hydraulikk, lavtrykk slanger og rør, og ha 
åpning for andre produkter. I tillegg vil 
forhandleren fylle et faglig og visuelt rom 
der TESS nå ikke er tilstede. 
– Det blir litt sånn faghandel og nærbu-
tikk for den lokale industrien. 

STOLT SOM TESS-FORHANDLER
- Jeg mener det skal være enkelt å være 
med i forhandlernettverket til TESS. 

Derfor er det viktig at nye forhandlere 
møter et ukomplisert og tydelig opplegg. 
Populært sagt et lavterskeltilbud med 
god oppfølging i starten. Blir det for 
komplisert og omfattende, er det lett å 
takke nei. Det vi krever i dag er et god-
kjent slangeverksted, lager for slanger 
og armatur, ryddig forretningsdrift og 
TESS-profilering. 
TESS bidrar med opplæring, godkjen-
ning, faglig støtte og salgsmateriell. 
Målet må være å få en stolt ambassadør 
for TESS og en fagmann med slange-
kompetanse som dekker nærmiljøets 
behov, mener forhandleransvarlig Stig 
Fevik hos TESS as. Han tar mer enn 
gjerne imot tips om mulige nye forhand-
lere til forhandlernettverket.

Tekst: Arne Braadland
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– FANCY A TRIP TO 
WALVIS BAY?

E-posten som kom til Signe Dahl fra PGS var kort og  
direkte. TESS holder kurs over hele verden, og denne 
gang kom forespørselen fra Namibia. 

Foto: Signe Dahl



  I  TESSINFORM NR 121 - DESEMBER 201710

lasse.brekke@tess.no 
På grunn av strenge visumregler i Ango-
la viste det seg nærmest umulig å samle 
mannskap fra Ramform Atlas til kurs 
hos TESS AS. Men når skipet skulle til 
Namibia kom e-posten med spørsmålet 
om afrikatur. 
Walvis Bay er Namibias største havn, 
og hit skulle Ramform Atlas i forbindelse 
med mannskapsbytte i september 2017.
Etter en rask beslutning i TESS ble 
Signe Dahl sendt til Walvis Bay. I løpet 
av tre dager ble både avtroppende og 
påtroppende mannskap kurset. 

FEM ÅRS NÆRT SAMARBEID 
I 2013 inngikk det norske seismikksel-
skapet Petroleum Geo-Serivces (PGS) 
og TESS en avtale om å implementere 
TESS Hose Management om bord på 
den nyeste delen av seismikkflåten. 
PGS valgte full implementering av 
THM slik at de selv kan ta hånd om 
slangevedlikeholdet. Dette innebærer at 
samtlige slanger er ID-merket, målt opp 
og registrert i databasen. I tillegg er det 
foretatt risikovurdering og fastsatt risi-
koklasse for alle slanger som grunnlag 
for vedlikeholdsplan. Slanger som er 
kritiske med hensyn til utslipp, produk-
sjonstans eller skade på personell, vil 
derfor bli inspisert og byttet oftere enn 
mindre kritiske slanger.
Denne vedlikeholdsplanen har gitt 
PGS betydelige innsparinger og sikret 
oppetiden. 

THM OPPLÆRING OM BORD
I stedet for å sende åtte mann til Lier i to 
omganger, ønsket PGS kursing om bord 
på Ramform Atlas i Walvis Bay. 
Kurs på kundens lokasjon er definitivt 
annerledes enn kurs i klasserom. Det er 
artig å se at utstyret fungerer i praksis 
og at THM systemet brukes konkret. 
Både deltakerne og instruktøren lærer 
enormt mye, som igjen kan bidra til 
bedre THM-opplæring framover. Kurs 
på kundens lokasjon åpner også for 
flere deltakere. I Walvis Bay deltok 28 
personer.
En viktig del av opplæringen er å sikre 
kursdeltakerne kompetanse om digitali-
sert vedlikehold. Dette innebærer bruk 
av Wapman, digital slangemerking og 
direkte bestilling. 

UTVEKSLING AV ERFARINGER 
PÅ TVERS AV FLÅTEN
Vedlikeholdsplan for de seks fartøyene 
er nå forenklet og standardisert. Gjen-
nomføringen av slangevedlikeholdet 
er derfor sammenlignbart på tvers av 
flåten, og alt ligger til rette for at erfarin-
ger kan overføres mellom fartøyene. 

En viktig del av opplæringen er å sikre kursdel-
takerne kompetanse om digitalisert vedlikehold. 
Dette innebærer bruk av Wapman, digital slange-

merking og direkte bestilling 

“
“

Foto: PGS

Foto: PGS
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Hva er seismikk?
«Marin seismikk» er 
en måte å undersøke 
havbunnen på. Etter 
fartøyet taues «kanoner» 
under vann som skyter en 
trykkbølge mot havbun-
nen, som reflekteres 
når den treffer bunnen. 
Spesielle sensorer, som 
også taues bak skipet, 
fanger opp signalet. Ved 
hjelp av disse signalene 
lages avanserte kart over 
havbunnen, som oljesel-
skaper bruker når de skal 
lete etter olje og gass.

Seismikk: Figuren viser hvordan kanoner taues i dypere vannlag, mens sensorene "streamerne" taues 
like under overflaten i en vifteform bak det seismiske skipet (Illustrasjon: PGS)

Fire fornøyde kursdeltakere med Wapman i slangeverkstedet om bord på Ramform Atlas, fra v. Leonard Wawrzkiewicz, Porferio Sorino Jr., 
Oleksandr Shevchenko og Geoffrey Ruiz Macapanas (Foto: Signe Dahl)
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arne.braadland@tess.no 
Det var mye smil og latter da ordfører 
Gunn Cecilie Ringdal presenterte 
eiker-væringenes varierte og impone-
rende innsats i arbeidslivet.
Hanne Gro Halvorsen ble ansatt som 
regnskapsassistent, men via jobb i  
ordremottak ble hun ansatt som sekre-
tær i TESS Produksjon med stålslanger 
i fokus. Etter hvert fikk Hanne Gro 
utvidet ansvar som kundekonsulent og 
innkjøper. I 2014 var Hanne Gro første-
valget da divisjonen for slanger skulle 
ansette koordinator og kundeveileder for 
slangemonteringen.
- Hanne Gro Halvorsen har en utrolig 
arbeidsmoral og et eierskap for det hun 

TO ANSATTE HEDRET FOR 
LANG OG TRO TJENESTE
Onsdag ble Hanne Gro Halvorsen, bosatt i Vestfossen og Kjell Arne Grini, bosatt i Krokstadelva, tildelt Nor-
ges Vels medalje for 30 års lang og tro tjeneste i TESS. Jubilantene, som begge er ansatt i TESS Logistikk as, 
ble hedret ved en enkel tilstelling i TESS-huset i Lier med nærmere hundre kolleger tilstede. Liers ordfører 
Gunn Cecilie Ringdal stod for overrekkelsen.

jobber med som mange kan misunne 
henne. Hun er alltid positiv, men ogå 
rask med å si ifra om det skulle være 
noe. Selv etter 30 år i TESS har du mye 
å bidra med og TESS ser frem til de 
neste 30, oppsummerte ordfører Gunn 
Cecilie Ringdal.

EN SVEISEN KAR
- Etter et langt yrkesliv med sveis, er 
Kjell Arne Grini for kjendis å regne i 
sveisebransjen. Han lever for sveis 
og har full oversikt over det som skjer 
i sveisebransjen verden rundt. Alltid 
hundre prosent oppdatert på det som 
rører seg i bransjen, sa Lierordføreren 
da hun hentet fram poenger fra Kjell 
Arnes omfattende CV. Etter en periode 

som våpenteknisk befal startet han 
Sveiseservice as i Hønefoss og Sandvi-
ka sammen med Ingar Hval. Selskapet 
ble kjøpt av TESS i 2000 og har senere 
vært en sentral pådriver for å etablere 
TESS som størst på sveis i Norge.

Kjell Arne er veldig opptatt av salg og 
veldig serviceinnstilt overfor kollegaer, 
kunder og leverandører. Han kan være 
bastant og bestemt i tilbakemeldingene, 
dog i de fleste tilfeller med rette forteller 
kolleger. Og fra dem er det mange gode 
historier å hente om en sveisen kar som 
i dag er produktansvarlig for sveis, kapp 
og slip i TESS Logistikk as.

Norges vels medalje for lang og tro tjeneste til to eikerværinger, Hanne Gro Halvorsen og Kjell Arne Grini. Fra venstre: Daglig 
leder Kjetil Green, TESS Logistikk as, ordfører i Lier Gunn Cecilie Ringdal, jubilant Hanne Gro Halvorsen, TESS-eier Erik 
Jølberg og jubilant Kjell Arne Grini.

Folksomt i kursrommet i TESS-huset da jubilantene ble hedret

Jubilanter
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arne.braadland@tess.no 
Gunnar Kristensen ble først ansatt i 
TESS i 1975. Tre år senere fant han 

HEDRET FOR 40 ÅR I TESS

Sammen med 30-års jubilantene Hanne Gro Halvorsen og Kjell Arne Grini, ble 
Gunnar Kristensen, med kalle navnet Dr. Hose, onsdag hedret for 40 år i TESS. Også  
han fikk mange hyggelige ord fra Lierordfører Gunn Cecilie Ringdal. Vel fortjent, for det er  
utrolig mye slangekompetanse han har samlet gjennom årene, og Gunnar er vel det nærmeste man  
her i landet kan komme en professor i slanger.

Gunnar, Dr. Hose, Kristensen flankert av 
Liers ordfører Gunn Cecilie Ringdal og 
TESS-eier Erik Jølberg.

Medalje til Reidar Hodneland
Torsdag 8. juni fikk Reidar Hodneland utdelt Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste gjennom 30 år i 
TESS. Dette ble markert med en bedre middag på Kilstraumen Brygge i Austrheim sammen med daglig 
leder Erlend Gjerdevik og distriktsleder Janne Hellebø i TESS Vest. 

Reidar startet TESS-karrieren hos 
TESS Mongstad 1. juni i 1987. Be-
gynte som nummer to sammen med 
Yngve Skauge og jobbet i mange år 
som avdelingsleder. I den rollen la 
han tidlig et godt grunnlag for den 
fine utviklingen TESS Mongstad har 
hatt. Reidar er rolig og kunnskapsrik 
person som har opparbeidet seg et 
godt omdømme gjennom en solid 
innsats i alle disse årene. Han fikser 
det meste. Er løsningsorientert og 
bruker sjelden ordet nei. Noe kunde-
ne verdsetter og benytter seg av når 
det passer. 

MED STATOIL
Reidar har også i mange år jobbet 
som prosjektoppfølger opp mot 
Statoil som er vår viktigste kunde på 
Mongstad. Den jobben har Hege og 
Jarle i seinere år overtatt med fast 
arbeidsplass på Statoil Partnershop. 

Skulle de trenge vikar eller noe de lurer 
på, stiller Reidar alltid opp. Til daglig 
jobber han nå som kundeveileder på 
servicesenteret på Mongstad. Redusert 
til 80% stilling, med fri hver mandag. 

HUMØR
Er alltid i godt humør, har god humor 
og glimt i øyet. Noe som vi kollegaer 
setter stor pris på. Han har knapt hatt 
en fraværsdag i løpet av karrieren. 
Og plusser vi på med arbeidsmoral av 
beste slaget, har vi vært innom noen 
av kvalitetene til Reidar Hodneland. 
14. juni feiret han 65 år.  Gratulerer fra 
kolleger og TESS!
Distriktsleder Janne Hellebø

Reidar Hodneland med en velfortjent Norges 
Vels medalje for lang og tro tjeneste i TESS. 
Her flankert av distriktsleder Janne Hellebø 
og daglig leder Erlend Gjerdevik, begge 
TESS Vest.

Jubilanter

veien til en plattform i Nordsjøen før han 
stappfull av ny kompetanse var på plass 
i TESS to år senere. Nå som salgskon-
sulent og senere avdelingssjef fra 1984 
og marketingsjef fra 1991. 

DR. HOSE
I 1996 la Gunnar ordreblokka på hylla. 
Som produktsjef fikk han ansvar for 
hjertebarna produkter og tekniske løs-
ninger. Den jobben har han fortsatt.
Han har med rette fått kallenavn Dr. 
Hose og i TESS er det ingen med mer 
erfaring innen slangefaget enn Gunnar. 
Både kunder, produkter og leverandører 
– utrolig hva han kan. Alt fra melke-slan-
ger til oljebunkring!

EN TEKNISK RESSURS
- Gunnar jobber i dag i Divisjon slanger 
og er en av våre viktigste tekniske 
ressurser. For mange kunder er han en 
nyttig teknisk støttespiller og selv etter 

40 år i TESS, har Gunnar mye å bidra 
med. Vi håper han blir i mange år til, 
er den klare meldingen fra ledelsen i 
Divisjon slanger.

Gunnar Kristensen, en av våre viktigste 
ressurser, og det er ingen med mer erfaring i 
slangefaget.
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lasse.brekke@tess.no  
I et værhardt land som er bygget på 
tradisjoner og erfaringer, er det et pa-
radoks at vi ikke har et tryggere sikker-
hetsvern mot naturkatastrofer. Overvann 
og flom forårsaket av kraftig nedbør er 
en av de største farene som truer oss 
her i nord, spesielt på høsten.
Infrastrukturen rundt om i Norge har 
ikke tilpasset den stadig mer intense 
nedbørsmengden. Det er et stort behov 
for tiltak for både offentlig sektor og for 
private bygningseiere. 

BILLIGERE Å FOREBYGGE ENN 
Å REPARERE
TESS har jobbet i flere år med å finne 
gode løsninger til effektivt overvanns- og 
flomutstyr. Med lettanvendelige lens-
epumper og FloodSax «den sandløse 
sandsekk», har TESS laget flompakker i 
forskjellige størrelser – alt etter kundens 
budsjett og behov.
Nylig kjøpte Drammen kommune 1000 
sekker FloodSax, og flere kommuner er 
overbegeistret for produktet. Enten det 
er for brannvesenet, for samfunnssik-
kerhet og beredskap, til forretningsbygg, 
private husholdninger og lignende, så 
beskytter man hus og eiendommer mot 
dyre vannskader, raskt og effektivt, ved 
bruk av FloodSax. 

DENNE PUTEN STOPPER 
OVERVANN OG FLOM
Når naturen setter bredsiden til, bør man være forberedt.

FloodSax:
- Rimelig, lett og enkel i bruk
- Temperaturområde: -10° til 50°C
- Egnet for bygging av dammer
- Absorberer visse typer olje og kjemikalier
- Ved aktivering varer FloodSax opptil tre måneder
- Enkel å oppbevare
- Produsert i England

– Vi har levert 23 større ekstrem-
værspakker til Gjensidigestiftelsen 
under "Det store brannløftet", som hver 
inneholdt et 6KW aggregat, slanger og 
pumper, forteller Kjetil Halmrast i TESS 
Logistikk.

 
FLOODSAX - DEN SANDLØSE 
SANDSEKKEN
FloodSax er et spesielt utviklet flom-
vernsprodukt, laget av vannabsorberen-
de polymer. Så snart produktet kommer i 
kontakt med vann, aktiveres den. I løpet 
av få minutter kan den absorbere 20-25 
liter vann. 
Sekkene brukes som flomvegger for 
vern av bygninger og områder, og de 

kan også benyttes for reduksjon av 
skadeomfanget ved vannlekkasjer inne i 
hus og større bygninger. 

For ytterligere informasjon, ta kontakt 
med ditt nærmeste TESS servicesenter, 
www.tess.no
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NYTTsmåNYTTsmå
PRODUKTIVITETS-
KONFERANSEN

TESS var på Produktivitetskonferansen i 
Kristiansund, 7.- 8. november. Her repre-
sentert fra venstre Jan Eric Haagensen, 
TESS as og Bjørn Torsetnes, TESS 
Molde. Her gis en «status» på produkti-
vitet, fiskehelse og markedssituasjonen i 
havbruksnæringen

Med 300 utstillere fra 20 land og 12 000 
besøkende fra 40 land, har DanFish 
blitt en av verdens mest betydningsfulle 
messer for utstyr til fiskeindustrien. 
Bent-Ole Hilbert fra TESS International 
kan fortelle om populære produkter og 
god stemning på standen:
– Fokuset for TESS dette året er ulike 
løsninger til havbruksindustrien; Fish-
farm, fiskepumpeslanger, Ecofeeder og 
SalarDes. I tillegg har vi hydraulikk med 
pumpestasjoner og svivler.

TESS PÅ DANFISH 
11. - 13. OKTOBER 

Klar for messe (fra venstre): Hilmar Buchholdt 
(TESS Esbjerg), Bent-Ole Hilbert (TESS 
International), Linda Knak (TESS Esbjerg), 
Johnny Christensen (TESS Esbjerg), Carsten 
Jørgensen (TESS Frederikshavn).

Vi ønsker alle våre forbindelser  
en riktig God jul & Godt nyttår

Foto: Arne Braadland



Avsender:
TESS as
Postboks 1540, 
3007 Drammen

Servicesentre

Hovedkontor Tlf. 32 84 40 00
Lier v/Drammen
Slanger direkte Tlf. 32 84 40 60
DVHP direkte Tlf. 32 84 40 80
Hose Management Tlf. 32 84 40 05
E-post: tess@tess.no

Region Vest Tlf. 55 11 47 00
vest@tess.no 30 servicesentre

Region Nord Tlf. 70 17 79 00
more@tess.no 32 servicesentre

Region Øst Tlf. 23 14 11 10
oslo@tess.no  31 servicesentre

Region Sør Tlf. 32 20 24 60
drammen@tess.no 19 servicesentre

www.tess.no

Brasil
TESS Macaé 
Tlf. +55 22 2757 6200
vendas.mc@tess.no

TESS Rio (Niterói)
Tlf. +55 21 2621 1177
vendas.nt@tess.no

Storbritannia (Skotland)
TESS Aberdeen Ltd.
Tlf. +44 1224 594 050
sales@tess-aberdeen.co.uk
 

Danmark 
TESS Esbjerg ApS
Tlf. +45 754 57 851
info@tess.eu

TESS Frederikshavn
Tlf. +45 75 457 852
frhavn@tess.eu

International

Singapore 
TESS Singapore
Tlf. +65 6716 9498
singapore@tess.no

USA (Houston)
TESS Hose Management
Tlf. +1 281 930 9191
reh@tess.no

Mer enn 110 steder i Norge
+ Partnershop hos kundene

TESS: Etablert 1968


