
 

 

Kristian Gerhard Jebsen och Jantzens Fond  
Stipendium 2016 
Fondens ändamål är att stödja norska, svenska och finska jurister i samband med praktiska eller 
vetenskapliga sjörättsliga studier i utlandet. 

Stipendiets belopp varierar, men har de senaste åren motsvarat NOK 200.000 - 300.000. 

Stipendiet ges först och främst för trainee (praktikant) - vistelser i New York och/eller London. I New York 
erbjuder advokatbyrån Holland & Knight LLP en praktikantplats under perioden september 2016 till maj 2017. 
Advokatbyrån betalar ca USD 4.000 i månaden (efter skatt ca USD 3.200) som praktiklön. Arbetsuppgifterna 
kommer att vara allsidiga med fokus på befraktningsrätt, sjöförsäkring och fartygsfinansiering. 

I London kan fonden vara behjälplig med att arrangera en praktikplats hos någon av de ledande 
sjörättsadvokatbyråerna. 

Tove Dickman Haugvaldstad och Lilly Kathrin Relling, som tilldelades stipendiet 2013, berättar följande om 
sina London- och New York-vistelser: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Skriftlig ansökan med CV, studiebevis och dokumentation av yrkeserfarenhet samt information om vad 
stipendiet önskas att användas till, skickas till: 

Nordisk Skibsrederforening 
post@nordisk.no eller till P.O. Box 3033 Elisenberg, N-0207 Oslo 
att.: Mats Sæther  
 
Tlf.: +47 22 13 56 00 
 
Ansökningsfrist: 31 januari 2016 

«Jag fick ett stipendium från Kristian Gerhard Jebsen og Jantzens fond 2013, vilket 
innebar att jag fick möjlighet att göra praktik på shipping- och transportavdelningen hos 
Holman Fenwick Willan LLP i sex månader.  Jag arbetade som trainee solicitor och 
deltog även under domstols- och skiljedomstolsförfaranden.  Min praktik var en mycket 
värdefull erfarenhet, inte enbart genom ökad kunskap om engelsk rätt, utan också för 
större inblick i det dagliga livet som engelsk advokat.» 

 

 

 
Tove Dickman Haugvaldstad 

 

«Mitt opphold i Holland & Knight LLP har gitt meg nye kolleger i New York, og en 
unik innsikt i hvordan man arbeider i et stort New York-firma.  Holland & Knight 
LLP er et av de tyngste fagmiljøene innenfor shipping og sjørett i USA, og jeg er 
privilegert som har fått tilbringe ett år der. Oppholdet har uten tvil tilført meg faglig 
kompetanse og erfaring som jeg ikke hadde fått uten stipendet fra Kristian Gerhard 
Jebsen og Jantzens Fond.» 

  Lilly Kathrin Relling  
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