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Fotball-jubel !!!
Til
ansatte
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Jubileumstreff med
Alvor og skjemt
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Jæger er i skuddet også på
fotballbanen. Etter ferdigspilt
vårsesong leder vi 1. Div. (øverste
divisjon) i 7'ver fotball. Vi har
vunnet 6 kamper og tapt 1, er virkelig
i siget og gleder oss til fortsettelsen.
En av våre kamper ble også referert i
Bergens Tidende, som med jevne
se side 10

Jubileumsmesse
på Kokstad
se side 4

Til: Alle ansatte

drar lojalt med sin oppfølgning av de
beslutninger som fattes.

Tiden flyr, vi har rundet 70 års jubileet,
er snart ferdig med første halvår, og er
på god vei inn i det 71”ene år.

Iløpet av året vil det også bli lagt til
rette for en klarere oppdeling av virksomhetsområdene innenfor Jæger Automobil- og Maskinforretning AS,
både for å imøtekomme importørenes
krav om dette og for ytterligere å effektivisere driften. Styret i det enkelte
selskap og i modersel-skapet vil også
komme til å innta en mer aktiv rolle.

Hvordan har så 1998 vært så langt ?
Hvis vi ser på konsernet samlet, som
inkluderer Jæger Automobil- og
Maskinforretning A.S, (med divisjonene for truck, Toyota og bilutstyr),
Jæger Sentrum A.S, Jæger Utleie A.S
og Jægergruppen A.S, har vi driftsinntekter på ca. 274 mill. eller 2,5% under
budsjett. Konsernets netto driftsresultat på samme tid er minus 1,5 mill., mot
et budsjettert resultat på + 4,8 mill.kr.
Mai måned var årets første med positive tall - overskudd på 2,1 mill.kr.,
omtrent som budsjett. Det er bare Jæger
Sentrum A.S og Engrosdivisjonen
Kokstad som ligger opp mot budsjetttallene, de øvrige divisjoner og selskaper har store avvik.

Det er da viktig at alle ledd og alle
enkeltpersoner i bedriften gies innsikt
i at de gjennom et samvittighetsfullt og
iherdig arbeid er med å danne grunnlaget for den inntjening som igjen skal gi
sikkerhet for egen lønn og for et langt
og trygt arbeidsforhold.
I dagens omskiftelige tid er dette ingen
selvfølge. Jæger-konsernet har imidlertid et ønske om å kunne beholde og
videreutvikle det team konsernet idag
besitter, i den tro at her ligger betydelige uforløste ressurser. Det potensialet vil der bli behov for i et stadig
tøffere bil- og truckmarked. Det vil
derfor også herfra bli stilt tøffere krav.
Budsjetter forutsettes i fortsettelsen
overholdt, slik at resultater som i 1.tertial unngåes.

Et totalt budsjettavvik på 6,3 mill.kr. er
bekymringsfullt. Årsakene er fortsatt
press på marginer grunnet sterk konkurranse (vi tjener kort og godt mindre
på det meste vi selger). For lav
utnyttelsesgrad ved en del av våre verksteder analyseres nærmere for å finne
årsaker og for å sette i verk tiltak.
Dessuten har det vært et for stort overforbruk av kostnader hittil i år.
TOBIAS-innføringen ble mer omfattende enn først antatt og er noe av årsaken. Resten av året skal vi bare konsentrere oss om drift og om resultater fremfor store investeringer og ombygninger.

Den enkelte divisjonsleder vil få ansvar for selv å iverksette de nødvendige tiltak for å sikre de vedtatte budsjetter. La det gode mai-resultatet på
+2,1 mill.kr. sette standarden. Inspirert
av turen med «Statsraaden», avslutter
vi ved å vise til at gode sjømenn ikke
krever medvind, men isteden lærer seg
å seile !

Generelt blir det også viktig at inngangen til den nye tid med elektronisk
kommunikasjon møtes med åpenhet
fremfor fordommer. Bare slik kan
gamle rutiner bli lagt til side og ny
teknologi få anvendelse.

Med ønske om en god sommer,
Med hilsen,

En rekke tiltak er allerede iverksatt,
men ennu er der meget å hente i gjennomføringen. Såvel Styret som Administrasjon forutsetter at alle ansatte bi-

Per Jæger Jr.

Konsernsjef
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Per Jæger Sr.
Styreformann

men med to tomme hender, startet han
opp med stort pågangsmot og en god porsjon karisma. Han hadde evnen til å lytte
og han følte godt for alle sine medarbeidere.

Et utdrag av Per Jæger Sr.’s tale ombord i
Statsraad Lehmkuhl:
Kjære medarbeidere !
70 år er en høy alder for en bedrift i
Norge.

Da han hadde skapt tillit til seg og sin
bedrift, fikk han nok lån av banken til å
kjøre i vei, den samme banken som vi har
hatt i 70 år, den gang Skillingsbanken, nå
Bergensbanken. Vi får takke Bergensbanken, og de kanskje oss, for at vi hittil
har klart å oppfylle alle våre forpliktelser
vis-a-vis banken

Ved denne milepel har vi lov å stoppe opp
litt.
Vi vet at der startes nye bedrifter i tusentall vært år - og at det bare er et mindretall
som overlever de 10 første årene. I så måte
er vi som 70 åring bedrift i en viss særstilling og heldig som har gjennomlevet ulike
tider i relativt god form
Vi lever i en konkurransesituasjon som
kanskje er hårdere enn noe annet sted i
næringslivet og vi klarer oss relativt godt.

Hilsen fra oss i Oslo !
Som avveksling i en hektisk byggeperiode,
var det koselig å få en tur til Bergen og
jubileumsfest.

Vi har gjennom årene hatt og har fremdeles mange dyktige medarbeidere, som
sammen med våre forhandlere på trucksiden og bilsiden har vært med å prege
utviklingen av vår bedrift. De har gjort en
innsats som vi er stolte av.

Flyturen over til Bergen gikk veldig bra, og
på Flesland sto Merete for å ta oss vel imot noe hektisk/rød i kinnene (stakkar) for det var
nemlig buss-streik. Men, med det gode humør som alle tar med seg på tur, var det bare
å hoppe inn i noen taxier - og de tok oss videre
til Kokstad.
På Kokstad fikk vi en omvisning - spiste god
mat og «god drikke». Deretter var det tid å
sette seg inn i drosjene igjen for å sjekke inn
på overnattingsstedene, (kjekt med taxier ! ).
Deretter ble det Sentrum for en omvisning og
for å hilse på folk der.

Når vi nå er kommet så langt, stiller noen
spørsmål om hvordan vi vil klare oss i
fremtiden, om vi kan klare oss i det klima
vi lever i, og selv om vi hører til blant de
største handelsbedrifter i Norge, kan vi
ikke lene oss tilbake i stolen og ta det med
ro. Vi skal stå på, vi skal vise kreativitet,
og vi skal vise innsatsvilje, slik at vi i
fellesskap klarer å møte de utfordringer
som kommer til enhver tid.

Etterpå spaserte vi til Zachariasbryggen for
å få noe leskende å drikke, og så bar det i vei
utover Bryggen til Statsraad Lehmkuhl, hvor
alle ventet i spenning for å gå ombord og få
se dette flotte skoleskipet, samt å bli kjent
med andre hyggelige kolleger.

Vi skal ha en kontrollert utvikling i bedriften - vi skal selv bestemme den - ikke
andre, og vi skal være glad så lenge vi har
et sånt team som vi nå har i bedriften. Med
god ånd og med en fremtidsrettet politikk,
så er jeg helt sikker på at vi skal gjøre det
godt.
Ved denne anledning fyller vi 70 år og det
er naturlig å komme inn på ham som
grunnla bedriften. J.O.Jæger var 42 år da
han startet, - han mente selv han var for
gammel. Med erfaring fra bilbransjen,

Vi holdt ut til tidlig morgenstund, noe vi alle
vil gjøre om igjen ved en annen ledning, og
alle sitter igjen med gode minner fra turen.
Ikke så rart når man tenker på alle de hyggelige kollegaene og med Bergens vær på det
beste !
God sommer til alle - fra alle oss i Oslo.
Hilsen,
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Mai-Liss

Kokstadmesse markerte 25 års samarbeide med Mitsubishi

Blant annet med godt vær.

Truckdivisjonen markerte sitt 25 års
samarbeide med Mitsubishi og 50 års
Jubileum for Truckdivisjonen.

Øverste sjef for Mitsubishi Europa,
Sakagiwara og René van der Sloot fra
MCFF
var
fornøyde
med
arrangementet.

2 store telt, et for bespisning der Svein's
Grill stilte med grillmat og ett var for
visning av den nye Bomerang Trucken

Samtlige ansatte fra våre avdelinger i
Norge var invitert
Rammen rundt hele arrangementet var
meget bra. Warta batterier stilte med
representant Willy Stene.
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Jæger ansatte og Mitsubishi's
represen-tanteravsluttet med å delta
på feiring av firma Jæger's 70 års
jubileum etter messens avslutning.

Fornøyet team på Nyborg: Vi fikk det til!

I Viskerblad nr 5 desember 1997 var
overskrift om "Satsing på Nyborg":
Nå, kort tid etter, er anlegget for
Jæger's veksted og deler pusset opp
med nytt delelager, kantine,
kundemottak og nytt

Engrosdivisjonen
på full fart forover.

Siste år viser resultater fra
omstrukturering og god hjelp
fra EU-kontroll der godkjente
bilverksteder tilføres arbeide
med utskiftning av slitedeler som gir god økning i salget fra
engros.
Fornøyde fra styringsgruppen,
Bjørn Aarlie og Kåre Nytræ,
ser lyst på utviklingen
fremover.
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karosseriverksted. I tillegg til
oppussing av verkstedshallen er også
ansatt og utvidet med ny mekaniker
og løftebukk. Forholdene er blitt
meget bra. Vi fikk det til sier et
fornøyd team på Nyborg

Takk for festlig og et stilig 70 års jubileumsarrangemént.

ca 250 personer møttes på dekket.
Fremmøte på kaien / Statsraad Lehmkuhl.

Nygårds Bataljon skapte stemning for alle
gjestene fra fjern og nær.
Også Jæger's pensjonister var invitert. Her
gies Normann Andersen Jan Jæger's hand.

Arr. komitésekretær Eva Iden oppgaver var
høyt og lavt. Også ansvarlig for at
velkomstdrinken var klar på dekket (under).
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Jægers medarbeidere, fra Tromsø i Nord,
Kristiansand i Syd og Oslo i Øst
samlet for jubileumsfest

Har vi sett hverandre før - å ja, takk for sist

Jæger på Skjægårdstur med Statråd Lehmkuhl

Rikelig og stort utvalg fra havets retter
Leit var det at ikke alle kunne være med.

Alle forsynte seg godt fra bordet.
Leif Jæger leiet egen båt for å komme med

Mat og hygge sammen med kolleger.

Statsråden cruiset med egen maskin...
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Vi brukte flere salonger under dekk

Sosialt samvær gir glede !

Trondheim
var
også
representert

Musikken var vi veldig fornøyd med.

Konsentrasjon om maten

Toastmaster Øyvinf Offerdahl og kapteinen
var meget fornøyde med hele
arrangementet

Lystig lag !

Truck jubilerer også !

Applaus fra Mitsubishi for 25 års jubileum
og 70 års arrangement
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"Minde" koser litt !

Tautrekking mellom avdelinger.

Festing er gøy !!.

Heia, heia !!.

Det er lov å kose sammen ...

"Gammelt" vennskap
og glede oss med at vi er spreke ...

Jorunn
i
from
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Flott stemning på Bergen havn

Jæger's B.I.L (Bedrifts Idretts Lag) stiller mer enn et lag

FC Pluto
Sentrum Rovers

Oslo Truckers

Simply The Best

Stang Ut

Sentrum Mekker's
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fortsatt fra side 1

mellomrom skriver om bedriftsfotball. Vi
har også vært i Danmark og deltatt i
Aalborg Cup, der måtte vi gi tapt på
straffekonkurranse i bronsefinalen. Vi har
etterhvert blitt en fin jeng i Bergen, og
neste år er vi også i gang med eget lag i
Oslo. det er ikke tvil om at våre interne
forballturneringer ( se egen reportasje) har
bidratt til at vi har fått skikkelig oppsving
når det gjelder rekrutteringen til fotball.
Men det er fortsatt plass til flere, så still
opp !!!

her var det spill og taklinger av ymse
kvaliteter. Det ble noen skader
underveis, men stort sett gikk det greit.
Finalen stod mellom FC Pluto
(Truckdiv. Kokstad) og Simply The
Best (Kokstad Engros og Butikken
Minde). FC Pluto gikk av med seieren.
Sentrum Rovers ble nr. 3.
Turneringen ble avsluttet med en stor
bankett i kantinen i Sentrum med god
mat og drikke.
Her ble det delt ut premier i stor stil:

Med hilsen fra spillende manager
Freddy Mossestad.

Innendørs fotball turnering

Oslo Truckers vant banketten

Årets Avd. mesterskap i innendørs fotball
gikk av stabelen i Fantoft Idrettshall
Lørdag 28. mars 1998.Alle avd. i Bergen
var representert og i tillegg hadde 1 lag
fra Oslo tatt turen over fjellet.
Alle lagene fikk spille minst 3 kamper og

«Best in Show»
- trofeet fikk Sentrum Mekker's.

Beste finalespiller ble Finn Erik
Arnesen fra FC Pluto og beste kvinne
ble Janne Bronndal fra Oslo Truckers.

"Duskedamer"

Etterpå var det fest til utpå
morgenkvisten. Alt i alt en vellykket
turnering og vi ønsker velkommen
11 tilbake til Avd. mesterskap i 1999.

C-Post

RETURADRESSE:

JÆGER AS
Boks 426 5002 BERGEN

Redaksjon Viskerbladet no 6: Eva Iden og Svein K Søiland - Jæger Sentrum

Ny Freelander kommer fra høsten Freelander leveres med
1.8 liter bensinmotor 120 hk
ca pris 310.000
eller
2.0 liter diesel
97 hk
ca pris 350.000.
Standard utstyr som ABS, Traction
controll, Servo, Aluminium felger,
elektriske vinduer foran, 2 x airbag,
takrails og HDC ( spesielt system for
manøvrering i bratte bakker). I 1998
vil LandRover Freelander også ha
klimaanlegg standard, som et
introduksjonstilbud.

Årsmøtet til Nosk LandRover klubb avd.
Bergen ble 4. juni 1998 avholdt i kantinen
for Jæger Sentrum A/S.
Fremmøte var med 9 personer som på
dagsorden behandlet interne emner og
spørsmål det ble stemt over. Styret ble
gjenvalgt med en utskiftning. Klubben er
for entusiaster og disse gutter ( og jentene)
vet hva de snakker om.

Det vil bli lansering av den nye
LandRover Freelander for det norske
markedet i september måned.
Nå kan verdensledende 4X4 fabrikk
også levere produkter til det stadig
økende 4X4 "Ligth" markedet.
LandRover Freelander vil slå ned som
en bombe, i det den del av markedet
som i dag er dominert av Honda CR-V,
Suzuki Vitara og Toyota RAV4.
Freelander er allerede kåret til "Car of
the year" av britisk motorpresse og
selger svært bra i Europa. Det er ingen
grunn til å tro at det norske markedet vil
være noe unntak. Priser som er
konkurransedyktige, et nydelig design
og høyt utstyrsnivå gjør bilen svært

Noen hadde vært i England på
Internationalt treff i området rundt
fabrikken. Mye folk og biler var påmeldt
og den nye Freelander var et sentralt
innslag. Landrover klubben takker Jæger
Sentrum A/S for positivt samarbeide og
også lånet av kantinen alle virkelig satte
pris på.
Vi ser fremover til et godt Landrover år.
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