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MarineParken 
f lyttar till havet

Hallberg-Rassys danska agenter, Bo och Char-
lotte Hold med MarineParken, har bestämt sig för 
att flytta verksamheten till havet, ned till Frederi-
cias nya fritidsbåtshamn.

Det blir ett helt nytt försäljningskontor, placerat 
direkt vid en nybyggd försäljnings- och service-
brygga, där nya och begagnade båtar kommer att 
finnas.

Flytten sker i två steg. Sommaren 2011 flyttade 
MarineParken temporärt sin verksamhet till Kamp-
mannsvej 29 i Fredericia och utställningsbåtarna 
kommer ligga i Fredericias fritidsbåtshamn samt i 
Telka Marina i Middelfart. Kampmannsvej ligger 
endast tre minuters bilkörning från motorvägen, 
avfart nr 59 och direkt ut till sköna Lilla Bält.

Från början av 2012 kommer MarineParkens 
alla aktiviteter att vara samlade till Fredericias nya 
fritidsbåtshamn.

Läs mer på www.fredericia-lystbaadehavn.dk

Det byggs en ny marina i Fredericia

Charlotte och Bo Hold

Allra första Rassy-båten 
kom på besök  

Den allra första båten som Christoph Rassy 
bygg de i egen regi, Kostern ”Canalja”, 9,20 m lång 
och med 38 kvadratmeters krysställ, besökte under 
för sommaren Hallberg-Rassys hamn i Ellös. Båten 
ritades av Osborne Ralph och byggdes i mahogny på 
ekspant hos Rassys Båtbyggeri i Kungsviken år 1965.

Den nyblivne ägaren, Jan von Plato, profess-
or i matematik vid Helsingfors Universitet, visade 
stolt upp sitt nyförvärv. Han seglade hem båten från 
Strömstad till Helsingfors. Den tidigare båtägaren 
var dåvarande innehavaren av Nilssons Båtbyggeri i 
Strömstad, som köpte båten 2006, där den fick sig en 
renovering.

Canalja, den allra första båten byggd i egen regi av Christoph Rassy

Jan von Plato, ny stolt ägare till Canalja



Rolf Müller från Schweiz började sälja Hall-
berg-Rassy som 23-åring vintern 1971-1972, eller, 
som båtarna hette då, endast Hallberg. Han började 
arbeta för AB Telfa, som skötte distributionen av 
32-fotaren Mistress för AB Harry Hallbergs Varvs-
industri, som den förgreningen av nuvarande Hall-
berg-Rassy hette då. Sedan fortsatte Rolf att sälja 
24-fotaren Misil och 33-fotaren Mistral och efter 
hand alla Hallberg-Rassymodeller.

Redan som barn var Rolf Müller tidigt fas-
cinerad av vatten och båtar. Under skoltiden gick 
han som lärling och utbildade sig till båtbyggare. 
Rolf var med och byggde en R-12:a i västra Schweiz 
och efter några år beslöt han sig för att utbilda sig 
till handelsman. Bekanta frågade ständigt Rolf om 
att hjälpa dem att få sina båtar i ordning. Rolf ville 
egentligen starta en yrkeskarriär som handelsman 
utanför båtbranschen, men innan han sökte jobb 
ville han först klara av de arbetsuppdrag inom 
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Han säljer Hallberg-Rassy sedan 40 år
båtunderhåll han hade fått från sina vänner och 
bekanta. Men något jobbsökande blev det aldrig av, 
för båtarna håller Rolf fortfarande på med! Redan 
1970, som 21-åring, startade Rolf Müller sin egen 
varvsverksamhet.

Företaget är beläget i Lengwil på schweiziska 
sidan av Bodensjön och sysslar idag med försäljning 
av nya och begagnade Hallberg-Rassy och erbjuder 
vinterlager, ombyggnationer, servicearbeten, repara-
tioner och underhåll av både segel- och motorbåtar.

I hemmahamnen Bottighofen, ett samhälle 
som växt ihop med Lengwil, finns en fin marina, där 
Hallberg-Rassy är det mest representerade fabrikatet, 
med hela 44 båtar! På Bodensjön seglar totalt 350 
Hallberg-Rassybåtar mellan 24 och 43 fot och också 
medelhavsmarknaden är viktig, dit det även säljs 
större Hallberg-Rassybåtar. Genom åren har Rolf 
hittills sålt över 550 nya Hallberg-Rassybåtar.

Läs mer på www.bootswerft-mueller.ch

Tätt packade båtar i vinterlager

Rolf Müller

En Hallberg-Rassy 43 sjösätts i hemmahamnen Bottighofen
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För 54 år sedan anställdes 
den här mannen

Den 30 september 1957 anställdes en ung Bo 
Karlsson på Harry Hallbergs Varv. På den tiden bygg-
des båtarna helt i trä. Bosses första arbetsuppgift var 
att bordfylla skrov. Bosse var då endast 15 år gammal. 
Lönen låg på 1,50 svenska kronor per timma. “- Det var 
en underbart vacker och klar dag som idag”, minns Bosse.  
Då låg varvet i Kungsviken, 10 km nordost på Orust 
jämfört med varvets nuvarande läge. Det fanns totalt 12 
personer i företaget, inklusive Harry Hallberg. Harry 
var då 43 år gammal. En normal arbetsvecka låg på 48 
timmar. Bosse Karlsson är numera pensionerad sedan ett 
antal år, men han kan inte undvika att besöka Hallberg-
Rassy med jämna mellanrum.

30 år för Hallberg-Rassy 
Paul Hameeteman med firman Nova Yachting 

började sälja Hallberg-Rassy i Holland år 1981. Det 
gör att det är 30-årsjubileum i år! Hittills har Nova sålt 
över 815 nya Hallberg-Rassybåtar och i år inviger man 
även helt nybyggda försäljningslokaler, se sidan 20. 
Fast egentligen startade Paul att sälja Hallberg-Rassy 
redan 1974, då för företaget Peek Yachting och sedan 
1981 driver han eget bolag.

www.nova-yachting.nl

Sune har arbetat 50 år 
för Hallberg-Rassy 

Sune Abrahamsson har vid det här laget arbetat 
över 50 år för Hallberg-Rassy! Han började 1961 
som 16-åring för AB Harry Hallbergs Varvsindustri. 
Väldigt många arbetare har varit mycket lojala mot 
varvet under hela sitt yrkesverksamma liv och flera har 
arbetat nästan 50 år för varvet, men gått i pension kort 
innan 50-årsstrecket. Sune är den förste som verkligen 
sprängt den magiska 50-årsvallen, ett varmt grattis!

Största segelbåten på 
största båtmässan 

I januari 2011 hade Hallberg-Rassy 64 världspre-
miär på världens största båtmässa, boot Düsseldorf. 
Den största segelbåten på mässan var Hallberg-Rassy 
64, tillika den största Hallberg-Rassy som någonsin 
byggts. 

Båten väckte berättigat stor uppmärksamhet bland 
båtköpare, TV-kanaler, affärstidningar, båttidningar 
och dagstidningar.
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Året innan vann Hallberg-Rassy 310 sin klass i 
Tjörn Runt. Den 21 augusti 2010 vann Hallberg- 
Rassy 372:an "Rassker 372" sin startgrupp. Tjörn 
Runt är en av världens allra största inomskärskapp-

Ny adress för  
Hallberg-Rassy i Spanien 

Stay Náutica är den nya adressen för Hallberg-
Rassyförsäljning i Spanien. Huvudkontaktpersoner 
är Miguel Carrion och José Manuel Arjona Santana. 
Bägge har lång och framgångsrik erfarenhet från båt-
branschen. Miguel har sålt Hallberg-Rassy i över 16 år. 
Deras kontor ligger i El Masnou, nära Barcelona 

Stay Náutica
Puerto Deportivo
Local 32
ES-08320 El Masnou (Barcelona)
Tels 93 540 28 25 – 93 540 28 83
infohr@staynautica.com

José Manuel Arjona Santana

seglingar. Grattis går även till Stefan Pavia, en skicklig 
snickare på Hallberg-Rassy, som också vann sin klass i 
en Melges 24.

Hallberg-Rassy 372 klassvinnare Tjörn Runt

Nya på  
Hallberg-Rassy Parts 
Hallberg-Rassy Parts AB är sedan nyår ett helägt 

bolag inom Hallberg-Rassy-koncernen. Martin  
Alfredsson är platschef och tidigare säljare på varvet 
med 17 års erfarenhet inom marinbranchen och har 
seglat Sverige-Västindien-Sverige i egen båt. Ny är 
också Mellie Rassy med accessoarer och kläder som 
specialitet. Titta gärna in i Hallberg-Rassy Parts butik, 
som även har semesteröppet. Butiken ligger på andra 
sidan viken, mitt emot Hallberg-Rassy Varvs AB.

Hallberg-Rassy Parts AB, Box 33, Edebacken 2, 
474 21 Ellös. Telefon +46-304-54 990

e-mail: info@hr-parts.com
www.hr-parts.com



Den amerikanska Hallberg-Rassy 43:an “Smidge” 
vann nyligen både klassen och totalseger i det berömda 
rallyt Caribbean 1500. Rallyt går från Hampton, VA, 
USA, 1 500 sjömils segling till British Virgin Islands i 
Karibien. Detta är andra gången en Hallberg-Rassybåt 
vinner den här seglingen totalt.

Maury Benbow rapporterar: “Detta var vår första 
längre oceansegling med Smidge, vår Hallberg-Rassy 43:a 
och vi är väldigt nöjda med båtens prestanda. Vi kände 
oss alltid trygga på vår segling över golfströmmen i 10-13 
m/s nordvästlig vind. Vår besättning bestående av Mike 
Beckmann, Rob Sharp, Nate Benbow, min man Bonnie 

och mig skapade ett fantastiskt lag. När förhållandena 
var som tuffast, drog vi vitsar och åt varmlagad mat. Vi 
seglade uppmärksamt dag och natt och hämtade ut bra 
båtfart hela tiden, vilket gjorde att vi placerade oss som 
vinnare totalt efter korrigerad tid. Vi uppskattar arrangö-
ren Steve Black och hans lags fina insats att förverkliga 
den här underbara seglingen. Detta har gett oss minnen 
för livet. Jag hoppas vi får möjlighet att delta även i fram-
tida Caribbean 1500.”

Ett stort grattis till hela Smidges besättning! 
För mer information om Caribbean 1500, besök  
www.carib1500.com

Hallberg-Rassy 43:an Smidges vinnande besättning

Hallberg-Rassy 43 vann Caribbean 1500

Tyskland · Storbritannien · Monaco · Danmark · Österrike · Spanien · Sverige · USA

Föreningsgatan 26 · 211 52 Malmö · Tel. +46-40-20 66 60

info@pantaenius.se

www.pantaenius.se
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  Detta � nner du bara
     hos Pantaenius

Ingen självrisk vid t. ex. 
totalförlust, inbrott, 
brand, transportskada, 
blixtnedslag

Alla skador på grund 
av vatteninträngning / 
sjunkning är försäkrade.

Enbart HR: Hela Europa
inkl. Medelhavet som
seglingsområde. Möjlighet
till världstäckande.

Vi bjuder Hallberg-
Rassy seglare på 5 års 
maskinskadeförsäkring 
(gäller tills båten är 5 år)

Nytt för gammalt 
inga åldersavskrivningar

Fast försäkringsbelopp



7

Hallberg-Rassy 
Monsun 31 genom 
Nordvästpassagen 

Hallberg-Rassy Monsun 31:an Belzebub II är 
på väg att segla genom Nordvästpassagen. Planen är 
att lämna Malmö i månadsskiftet juni-juli 2011 och 
att anlända 14 000 sjömil senare i nordvästra USA, 
i oktober 2011. Rutten går från Malmö i Sverige via 
Norge, Skottland, Island, Grönland till Kanada och 
genom Nordvästpassagen till USA och slutmålet Van-
couver, British Columbia, USA. Besättningen består 
av 33-årige Edvin Buregren från Sverige och 34-årige 
Nicolas Peissel från Kanada. 

Timingen är väldigt viktig vid en sådan här tuff 
segling. Att komma fram någon dag, eller till och med 
någon timme för tidigt eller för sent, kan göra hela 
skillnaden om man blir fånge i isen och kanske tvingas 
vänta i veckor på en öppning. 

Deras Hallberg-Rassy är byggd 1976. Följ seg-
lingen på bloggen http://belzebub2.com/

Swiftsure Yachts ny 
Hallberg-Rassyimportör 

i nordvästra USA 
Swiftsure Yachts är sedan oktober 2010 nya 

Hallberg-Rassyimportörer för nordvästra USA. Swift-
sure Yachts har under många år framgångsrikt sålt  
begagnade Hallberg-Rassybåtar. Pete McConagle har 
även sålt nya Hallberg-Rassy hos en annan importör 
för en del år sedan, men har numera egna firman 
Swiftsure Yachts tillsammans med några kolleger.  
Kontoret ligger nere vid vattnet i Seattle.

Swiftsure Yachts
2500 Westlake Ave. N.
Suite F
Seattle WA 98109
USA

Tel 206 378 1110
info@swiftsureyachts.com
www.swiftsureyachts.com

Pete McConagle, Swiftsure Yachts

Ny bok av  
Heléne och Arne 

De välbekanta och entusiastiska Hallberg-Rassy 
62 seglarna Heléne och Arne Mårtensson har kommit 
ut med en ny bok; "I Cooks kölvatten". Boken är en 
givande skildring av deras andra hälft av jordenrunt-
seglingen och kan läsas fristående från första boken 
som handlade om första hälften.

Man skriver bland annat "För ordningens skull 
vill jag påpeka att vi inte varit sponsrade av någon. Vår 
jordenruntsegling är till hundra procent fininsierad av oss 
själva. Vi känner oss därför helt fria att säga vårt hjärtas 
mening när det gäller båt och utrustning."

Boken har kommit ut dels på svenska i både 
pappersform och som e-bok, och dessutom på engelska 
som e-bok. Köp den på www.hr-parts.com
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Ständiga förbättringar 
Varje år genomför Hallberg-Rassy en lång rad för-
bättringar. Det är inte förändringar för förändring-
ens skull, utan en lång rad detaljförbättringar, som 
baserar sig på varvets egen erfarenhet och feedback 
från ägarna till de 9 300 HR-båtarna som finns 
runt om i världen.

Hallberg-Rassy 310
- Vit kompositsten i arbetsytan pentryt, som redan 
visat på Hallberg-Rassy 64

- Elegantare luftning av skåp

- Duschtrall i ny design som på Hallberg-Rassy 64

- Fallvinscharna uppgraderade från storlek 16 till 
storlek 30

- Ny design av alla vinschar ”Lewmar Evo” med rostfri topp

Hallberg-Rassy 342
- Vit kompositsten i arbetsytan pentryt, som redan 
visat på Hallberg-Rassy 64

- Elegantare luftning av skåp

- Duschtrall i ny design som på Hallberg-Rassy 64

- Fallvinscharna uppgraderade från storlek 16 till 
storlek 30

- Ny design av alla vinschar ”Lewmar Evo” med rostfri 
topp

Hallberg-Rassy 372
- Vit kompositsten i arbetsytan pentryt, som redan 
visat på Hallberg-Rassy 64

- I pentrykomoden har en alkov under sopbehållaren 
tillkommit mitt emot spisen, för att utnyttja utrymmet 
ännu bättre

- Sopfackets toppmatade öppning har blivit större

- Duschtrall i ny design som på Hallberg-Rassy 64

- Ny design på kojlampan, liknande de som sitter i 
Hallberg-Rassy 64

- Genuaskotvinscharna uppgraderade från storlek 46 
till storlek 50

- Ny design av alla vinschar ”Lewmar Evo” med rostfri 
topp

Hallberg-Rassy 37
- Vit kompositsten i arbetsytan pentryt, som redan 
visat på Hallberg-Rassy 64

- Duschtrall i ny design som på Hallberg-Rassy 64

- Ny design på kojlampan, liknande de som sitter i 
Hallberg-Rassy 64

- Genuaskotvinscharna uppgraderade från storlek 48 
till storlek 50

- Ny design av alla vinschar ”Lewmar Evo” med rostfri 
topp

Hallberg-Rassy 40
- Vit kompositsten i arbetsytan pentryt, som redan 
visat på Hallberg-Rassy 64

- Ny design duschtrall som på Hallberg-Rassy 64

- Ny design på kojlampan, liknande de som sitter i 
Hallberg-Rassy 64

- Ny design av alla vinschar ”Lewmar Evo” med rostfri 
topp

Hallberg-Rassy 43 Mk II
- Vit kompositsten i arbetsytan pentryt, som redan 
visat på Hallberg-Rassy 64

- Duschtrallar i ny design som på Hallberg-Rassy 64

- Ny design på kojlampan, liknande de som sitter i 
Hallberg-Rassy 64

Ny design av alla vinschar ”Lewmar Evo” med rostfri 
topp. Här på Hallberg-Rassy 372 uppgraderas storleken 
på genuaskotvinschen från 46 till 50
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Hallberg-Rassy 342  
Sveriges näst mest  

sålda segelbåt  
Hallberg-Rassy 342 rapporteras vara Sveriges näst 

mest sålda nya segelbåt alla kategorier de senaste åren. 
Detta har Svenska Kryssarklubbens tidning, På Kryss, 
kommit fram till. Underlaget är vilka nya båtar med-
lemmarna i Sveriges största segelklubb med  
43 000 medlemmar, Svenska Kryssarklubben, SXK, 
har anmält. Antalet nyregistreringar av Hallberg-Rassy 
342:or under perioden är 41 st. Inte alla, men de flesta 
svenska cruisingbåtsägarna är medlemar i SXK. Någon 
tillförlitlig statistik över samtliga nya segelbåtar som 
säljs i Sverige finns inte, men underlaget i SXK anses 
signifikativt för helhetsbeståndet i Sverige.

- Genuaskotvinscharna uppgraderade från storlek 54 
till storlek 55

- Ny design av alla vinschar ”Lewmar Evo” med rostfri 
topp

Hallberg-Rassy 48
- Vit kompositsten i arbetsytan pentryt, som redan 
visat på Hallberg-Rassy 64

- Duschtrallar i ny design som på Hallberg-Rassy 64

- Ny design på kojlampan, med inbyggd dimmer, 
samma som de som sitter i Hallberg-Rassy 64

- Ny design på toppen till styrpiedestalen, liknande 
den som finns på Hallberg-Rassy 64, vilket möjliggör 
montering av kartplotter infällt i piedestalhuvudet

- Ny design av alla vinschar ”Lewmar Evo” med rostfri 
topp

Hallberg-Rassy 54
- Ny design duschtrallar som på Hallberg-Rassy 64

- Ny design på kojlampan, med inbyggd dimmer, 
samma som de som sitter i Hallberg-Rassy 64

- Ny design på toppen till styrpiedestalen, liknande 
den som finns på Hallberg-Rassy 64, vilket möjliggör 
montering av kartplotter infällt i piedestalhuvudet

- Genuaskotvinscharna uppgraderade från storlek 68 
till storlek 70

- Ny design av alla vinschar ”Lewmar Evo” med rostfri 
topp

- Ny design på storbommen; smalare och högre, för 
ökad vertikal styvhet 

Hallberg-Rassy 62
- Duschtrallar i ny design som på Hallberg-Rassy 64

- Ny design på kojlampan, med inbyggd dimmer, 
samma som de som sitter i Hallberg-Rassy 64

- Ny design av alla vinschar ”Lewmar Evo” med rostfri 
topp

- Ny design på storbommen; smalare och högre, för 
ökad vertikal styvhet 

Hallberg-Rassy 64
- Genuaskotvinscharna uppgraderade från storlek 77 
till storlek 80

- Ny design av alla vinschar ”Lewmar Evo” med rostfri 
topp

Duschtrallar i ny design



18 båtar från 6 länder deltog
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Hallberg-Rassy trippel-
vinnare i ARC 2010 
Hallberg-Rassy har varit framgångsrika i ARC 

många gånger tidigare med totalseger och flera klass-
segrar. I senaste ARC vann en tysk Hallberg-Rassy 54, 
“Bluewater Mooney”, klass D i Division 1, Cruising 
Division. Grattis till Monica och Wilhelm Klaas med 
besättning. Dessutom vann franskflaggade Hallberg-
Rassy 42F “Cosimo” inte bara sin klass H i division 
1, Cruising division, de vann hela Cruising Division 
totalt bland 171 båtar! Ett varmt grattis till Marco 
Rasimelli och hans besättning som fick motta Jimmy 
Cornell Trophy. Sträckan från Kanarieöarna till St 
Lucia i Karibien är 2 680 sjömil.

För en fullständig resultatlista och info om ar-
rangören av ARC, World Cruising:  
www.worldcruising.com

Denna tyska Hallberg-Rassy 54:a vann sin klass i ARC 2010

Pris för gladaste besättning - Hallberg-Rassy 342

Denna Hallberg-Rassy 42F vann både 
sin klass och Cruising Division totalt Pris för nyaste båt - tre dagar gammal -  

Hallberg-Rassy 43 Mk II "Rackar'n"

Pris för längst väg hem 
Hallberg-Rassy 40 "Windleblo" från USA

Pris för flest HR-båtar inom familjen (10 st!!) HR 40 "Miann" 
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I den traditionella "Hallberg-Rassy-Regattan 
där alla vinner" 17-18 juni 2011, fanns bara segrare. 
Alla 52 seglare på 18 olika båtar från 6 olika länder 
vann någon kategori. Istället för racing, fanns lika 
många kategorier som det fanns båtar. Den ena katego-
rin var tokigare än den andra. Prisbordet var generöst 
med till exempel en fällbar cykel från Watski, tre upp-
blåsbara flytvästar från Navimo,Watski och Spinlock, 
nödraketer från Syversens och Navimo, Musto seglar-
kläder från Raymarine, kristallglas från Furuno, reserv-

Klass      Båttyp  Båtnamn  Land
 
Bäst precision på lazy jacks     Hallberg-Rassy 310 Märta   Sverige
 
Längst väg att ensamsegla för att komma hit Hallberg-Rassy 34 Mökki   Finland

Gladaste besättning     Hallberg-Rassy 342 N N   Sverige

Snabbaste (och enda)  
HR 342 med rattstyrning    Hallberg-Rassy 342 Mystery   Norge
 
Flest kolfibersegel      Hallberg-Rassy 342 Karsikka  Norge

Snabbaste (och enda)  
HR 36 med radar i masten    Hallberg-Rassy 36 Windspeel  Tyskland

Största älgflaggan     Hallberg-Rassy 36 Crescendo  Tyskland
 
Mest nyblivne pensionären    Hallberg-Rassy 37 Sambuca  Sverige
 
Största sittbrunnskapell      Hallberg-Rassy 37   Joyce   Danmark

Mest gyllene båt  
(Golden Retriver hund ombord)    Hallberg-Rassy 37   Gefion   Sverige

Äldste kapten (78 år!)     Hallberg-Rassy 37   Siller Lass  Norge

Mest fullknökade båt  
(3 barn, 2 hundar, 2 vuxna)    Hallberg-Rassy 372   Tess   Sverige

Mest högljudde kapten     Hallberg-Rassy 40   HR demo  Sverige/Norge

Flest HR-båtar inom familjen (10!!)  Hallberg-Rassy 40  Miann   Sverige

Längst väg hem     Hallberg-Rassy 40 Windleblo  U S A

Flest master (Ketch)     Hallberg-Rassy 42E   Heaven can wait  Tyskland

Nyaste båt (3 dagar!)     Hallberg-Rassy 43 Mk II Rackar'n  Sverige

Yngste besättningsmedlem (3 år!)   Hallberg-Rassy 54  Rassker VII  Sverige

Bara segrare i  
Hallberg-Rassy-Regattan där alla vinner

delssatser till Yanmar och Volvo Penta-motorer, trådlös 
ombordrouter från Kallbergs, inverter från Mastervolt, 
en trådlös borrmaskin från Tools, båttillbehör från Båt-
system, klocka och barometer från Watski, bara för att 
nämna några priser. Alla besättningar hade två midda-
gar och frukost tillsammans. Båtar från Sverige, Norge, 
Danmark, Finland, Tyskland, och USA deltog. Nästa 
Hallberg-Rassy-Regatta där alla vinner, kommer att 
hållas i Ellös den 15-16 juni 2012, så boka in det i Din 
kalender redan nu!



Nya flaggskeppet Hallberg-Rassy 64 redan nominerat till European Yacht of the Year 2012

NOMINATED

European

Yacht
of the Year

2011/12



Nya flaggskeppet Hallberg-Rassy 64 redan nominerat till European Yacht of the Year 2012
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Rolf Bjelke och Deborah Shapiro  
visar film på Öppet Varv

Rolf Bjelke och Deboarah Shapiro kommer till 
Öppet Varv hos Hallberg-Rassy och visar då “Time on 
ice”, en film på engelska om deras segling till Antarktis 
med övervintring där. 

Det är en populär tradition hos Hallberg-Rassy 
att man arrangerar en trevlig sammankomst på lördag 
kväll med ett intressant arrangemang under ÖppetVarv-
helgen. Evenemanget kommer att gå av stapeln lördagen 
den 27 augusti kl 19.00 och börjar med middag, följt av 
Rolf och Deborahs filmvisning.

Evenemanget och filmvisningen kommer att hållas 
på engelska för att internationella gäster ska kunna följa 
med. Eftersom antalet platser till filmvisningen är begrän-
sat och vi vill undvika bokningar som inte blir något av, 
tar vi en anmälningsavgift på 180:- SEK per person. Detta 
inkluderar middagen. Vänligen meddela oss Ert Visa, 
Eurocard eller Mastercard-nummer med giltighetsdatum, 
namn, adress, telefonnummer samt skriftligt medgivande 
till oss att debitera er ovan an givna belopp. Av säker-
hetsskäl avråder vi från att skicka uppgifterna som text-
meddelande via e-mail. Vänligen skicka oss antingen ett 
inskannat handskrivet brev till info@hallberg-rassy.se eller 
faxa till 0304 50486. Glöm inte att ange Ert namn, adress 
och antal personer samt betalkortsnummer, korttyp och 
giltighetstid. Tidigare år har evenemangen varit fullbo-
kade. Vi rekommenderar Er därför att skicka Er anmälan 
snarast möjligt. Parkering, liksom att besöka varvet och se 
båtarna i sjön är kostnadsfritt.

Rolf Bjelke och Deboarah Shapiro seglar idag de-
ras 40 fots stålketch “Northen Light”, men faktum är att 
Rolf är en gammal Hallberg-Rassy-vän och har tidigare 
seglat mycket med sin dåvarande båt, en Misil I. Rolf 
säger: “Misil I, ritad av Olle Enderlein och byggd av Harry 
Hallberg, var en vacker och snabb 24-fotare som uppförde 
sig som en betydligt större båt. 

Jag köpte min Misil I “Gunitta” år 1966 och den  
sommaren seglade vi med en fyramannabesättning och 

tävlade i Gotland Runt. Vi seglade den korta banan och 
placerade oss 7:a av 23 båtar. Nästa sommar kappseglade vi 
i Östersjön och deltog sedan i Scaw Race. Vi ledde hela vägen 
till Danmarks nordspets, men där missbedömde vi strömmen 
och blev tvungna att kryssa tillbaka till Skagens fyrskepp. 
För att göra saken ännu värre, förlorade vi ledningen till en 
annan Misil I, som var modifierad till negativ akter, men 
det gav dem uppen barligen ingen fördel. Vi tog konstant åter 
in på dem, men satt och tittade på deras akterspegel när vi 
krossade mållinjen. 

Nästa sommar seglade jag med tre vänner. Vi seglade 
från Hallberg-Rassyvarvet till Norge och vidare över Nord-
sjön till Orkneyöarna och tillbaka igen. 

Jag var glad att jag hade en sjövärdig båt och 
bestämde mig för att prova ensamsegling. Sommaren 1969 
stack jag iväg mot Färöarna. Men nära Shetlandsöarna 
gick vindstyrningen sönder och jag tvingades att vända 
tillbaka. Efter att ha genomfört reparationer hos Hallberg-
Rassyvarvet, seglade jag runt Sveriges sydspets och upp till 
Södertälje, därifrån vidare via kanalsystemet till Örebro, 
där jag bodde vid Hjälmaren. 

Tanken om långsegling tog form. För att ge det hela 
ett försök, seglade jag "Gunitta" med en god vän från Sverige 
till Kanarieöarna, där vi la upp båten över vintern. Näst-
kommande år, 1971, seglade vi non-stop från La Palma till 
Barbados. Vindförhållandena var starka och stabila. Segling-
en gick på 20 dagar och 6 timmar, en rekordtid för båtar 
under 30 fot. Vi surfade vid flera tillfällen och nådde åtmin-
stone 14 knop. Riktigt hur snabb "Gunitta" var vet vi inte, 
eftersom loggen bottnade vid 14 knop! Misil I var mycket 
kursstabil. Vi behövde aldrig handstyra, vindrodret hanterade 
styrningen till och med under de snabbaste surfarna. 

Från Barbados seglade vi genom Västindien och Ba-
hamas till Miami. Därifrån skeppades “Gunitta” tillbaka 
till Hallberg-Rassyvarvet, där skrovet och överbyggnaden 
nylackerades. Trots att hon seglat 18 000 sjömil, såg båten 
ut som nybyggd!”

 

Rolf Bjelke Deborah Shapiro



Tio Hallberg-Rassy 342 levererade till samma köpare
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Början mars 2011 startade leveranssäsongen vid 
varvet i Ellös. Bara den första veckan levererades 12 
nya båtar, varav tio gick till en återkommande köpare; 
British Kiel Yacht Club, som för fjärde gången förnyar 
sin flotta med en rad nya Hallberg-Rassybåtar. Med 
de här båtarna har BKYC genom åren tagit leverans av 
44 st nya Hallberg-Rassybåtar. Tidigare har man haft 
flottor av tolv Hallberg-Rassy 29, tolv Hallberg-Rassy 

31, tio Hallberg-Rassy 342 och nu åter tio Hallberg-
Rassy 342

 Leveransen skedde i vattnet, fortfarande bland 
mycket is. British Kiel Yacht Club är en privat segel-
klubb, baserad i Kiel, Tyskland. Den brittiska militären 
hyr båtarna av klubben för seglingsutbildning. Vanligt-
vis seglar besättningar från brittiska armén, men det 
förekommer även från brittiska flottan och brittiska 
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Tio Hallberg-Rassy 342 levererade till samma köpare
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flygvapnet eller privatpersoner som har anknytning 
till brittiska militären. 5 till 7 män och kvinnor är 
ombord på varje båt på en tripp som normalt sett 
pågår 5 dagar och går från Kiel till Danmark och 
är på 150 sjömil. Båtarna används intensivt från 
början mars till slutet november. Varje båt seglas 
omkring 7 000 sjömil om året, vilket motsvarar ca 
sju års normal segling.

 Klubben studerar marknaden väldigt detaljerat 
varje gång man byter flotta. BKYC är mycket entusi-
astiska över sin nya flotta av Hallberg-Rassy 342. För 
BKYC är det viktigt att båtarna är rejält byggda och 
klarar de tuffa förhållanden de utsätts för. Andra vik-
tiga faktorer är andrahandsvärde, reservdelsförsörjning 
och valuta för pengarna.

För mer info om klubben, se www.bkyc.de
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Under våren 2011 invigde Hallberg-Rassys hol-

ländske återförsäljare, Nova Yachting, sina helt ny-
byggda lokaler. Det finns både ett flertal försäljnings-

Nybyggda lokaler för Nova Yachting invigda
rum och plats för nya och begagnade båtar inomhus. 
Den nya byggnaden är belägen direkt vid vattnet i 
Jachthaven Bruinisse.
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Tio Hallberg-Rassybåtar 
inom samma familj

Sju Hallberg-Rassybåtar till samma person och 
tio båtar till samma familj, det måste vara rekord! 
Hallberg-Rassy-fantasten Peter Rösholm har i år häm-
tat ut sin sjunde Hallberg-Rassy, en 40:a. Peters far, 
Knut, har haft en Mistral och Peters syster, Ann har 
haft en P28 och en Monsun. Peter började 1972 med 
en Mistress, och har sedan haft Monsun 31, Rasmus 
35, Hallberg-Rassy 26, Hallberg-Rassy 312, Hallberg-
Rassy 36 och nu en Hallberg-Rassy 40. 

- När jag hade 312:an fick jag ett jobb på ett 
halvår i Kina, men det blev inte ett halvår utan nio år 
i Kina och jag sålde 312:an och blev båtlös. När jag 
flyttade hem till Göteborg köpte jag en Hallberg-Rassy 
36, som jag var väldigt nöjd med. Men jag ville segla 
längre och ha ännu mer komfort, med elverk och vatten-
makare, men samtidigt ha en båt jag kan hantera själv 
om det behövs. Hallberg-Rassy 40 är drömbåten för mig. 
Jag skall trappa ned med arbete och pensionärslivet skall 
jag ta tillvara på med mycket segling. Planen är att i år 
segla längs norska kusten, därefter söderut till Medelha-
vet, åtminstone! Gärna längre. För tillfället håller jag 
mig dock nära hemmavattnen, eftersom min far är sjuk, 
säger Peter Rösholm till Hallberg-Rassy NewsLetter.

Tio båtar inom samma familj måste vara ett 
rekord för privatpersoner, ett antal som bara slås av 
klubben British Kiel Yacht Club, som tagit leverans 
av inte mindre än 44 nya Hallberg-Rassybåtar, och 
charterföretagen Jim Söferie i Danmark samt Dübe i 
Tyskland som också köpt åtskilliga Hallberg-Rassy-
båtar genom åren.

Peter Rösholms stolthet,Hallberg-Rassy 40 "Miann"

Tyska Hallberg-Rassy Cup 
20 augusti 2011  

Den 20 augusti 2011 arrangeras den tyska Hall-
berg-Rassy-Cupen i Neustadt i Lübecker Bucht vid det 
tyska försäljningskontoret. Man samlas fredagen den 19 
augusti kl 17 och själva kappseglandet blir på lördagen. 
Man går efter det tyska handikappsystemet Yardstick. 
Anmälningstiden går ut den 14 augusti och startavgiften 
är 50 Euro. Anmälan görs till  
Hallberg-Rassy Deutschland GmbH,  
info@hallberg-rassy.de 
Tel +49 4561 55 86 48

Peter Rösholm



Gori propeller
Steel Team A/S

Lysbjergvej 11
Hammelev

DK - 6500 Vojens
Tel: +45 7352 5354

Fax: +45 7352 5355
www.gori-propeller.dk

Some of the benefits of the

3-blade Gori propeller are:

• Overdrive-Function

• Excellent reverse thrust

• Lowest drag for 3-blade propellers

The 3-blade Gori propeller

is available in diameters from

15" to more than 30" for use with

10 to more than 300 HP.

Now also 4-blade propeller

1.000* inloggningar för att planera din rutt

Den bästa mobila energiförsörjningen: *Med en Efoy CoMfort bränslecell och 10 liter bränsle kan du samla nästan obegränsat med information på din 
laptop för alla segling. Hur vore det med lite mer komfort och säkerhet på din båt? Med Efoy CoMfort har du inga energiproblem. Den levererar ström 
till nästan vad du vill – vid alla väder, även vid minusgrader. till och med helautomatiskt. Den nya Efoy CoMfort är ännu tystare, ännu mer högpres-
terande och ännu bekvämare att betjäna. Efoy: Pålitlig energi från marknadsledaren. 94% av våra kunder skulle rekommendera sin Efoy bränslecell.Ef
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Se Hallberg-Rassy
 på båtmässorna

Datum Mässa Land Utställda modeller
18-21 aug '11 Helsingfors FI Hallberg-Rassy 310, HR 372
19-21 aug '11  Bottighofen CH HR 310, HR 372, HR 40
26-28 aug '11  Öppet Varv SE 310, 342, 372, 37, 40, 43 Mk II, 48, 54, 64
1-4 sept '11  Oslo NO Hallberg-Rassy 310, 372 och 40
2-4 sept '11  Egå DK Hallberg-Rassy 372
6-11 sept ´11 Ijmuiden NL HR 310, 342, 372 och 64
15-18 sept '11 Newport USA Hallberg-Rassy 372
16-25 sept '11  Southampton UK HR 310, 372 och 43 Mk II
14-19 sept '11 La Rochelle FR Hallberg-Rassy 310
21-25 sept '11 Izola SI Informationsmonter
1-9 okt '11  Genua IT Hallberg-Rassy 64
6-10 okt '11  Annapolis USA Hallberg-Rassy 372
20-23 okt '11 Biograd HR Informationsmonter
29 okt-6 nov Hamburg DE HR 342, HR 372, HR 40
5-13 nov '11 Barcelona ES Hallberg-Rassy 64
9-13 nov '11 Stockholm SE Hallberg-Rassy 342, HR 372 
3-4 dec '11 Neustadt DE HR 310, HR 342
21-29 jan '12 Düsseldorf DE 310, 342, 372, 40, 43 Mk II, 54
Februari '12 Zagreb HR Informationsmonter
Mars 2012 Belgrad Serbien Informationsmonter
9-14 maj '12 Portoroz SI Informationsmonter
31 maj-2 juni Neustadt DE Modeller ännu ej beslutade
24-26 aug '12 Öppet Varv SE Modeller ännu ej beslutade

Hallberg-Rassy NewsLetter kommer ut en gång om året i en svensk, 
en engelsk och en tysk upplaga i totalt 20 000 exemplar och nästa 
nummer beräknas utkomma början juli 2012. Dina bidrag i form 
av reseberättelser eller bilder till info@hallberg-rassy.se är alltid  
mycket välkomna. Citera gärna Hallberg-Rassy NewsLetter, bara 
Du anger källan. Årets omslagsbild: Nya flagg skeppet Hallberg-
Rassy 64 seglandes mellan Bohus Malmön och Lilla Kornö, med 
Lysekils kyrka i bakgrunden, foto:Martin Kreplin. Hallberg-Rassy  
NewsLetter kan ej användas som underlag till offert, standard-
beskrivning eller kontrakt.
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Hallberg-Rassy 
upp i ledning inom 

ännu en kategori
Att Hallberg-Rassy får extremt bra resultat i 

den årliga läsarundersökningen som Europas största 
seglingstidning gör, Yacht, är ingen nyhet. I sen-
aste undersökningen ligger återigen Hallberg-Rassy 
långt, långt före alla andra märken när det gäller 
dröm-långfärdsbåten. Hallberg-Rassy får mer än fem 
gånger så många svar som tvåan! Även om man ser 
till drömbåt alla kategorier, alltså även racing, multi-
hull, dagseglare och så vidare, ligger Hallberg-Rassy 
fortsatt långt, långt före tvåan. Även tidigare år har 
Hallberg-Rassy varit ledande bland alla märken inom 
”Bra andrahandsvärde” (92 % av de som bedömer 
märket svarar att Hallberg-Rassy har ett högt andra-
handsvärde) och ledande inom ”Särskilt långlivad” 
(89 %). 

Vad som är nytt är att Hallberg-Rassy gått upp 
i ledning bland alla märken på marknaden även 
inom kategorin ”Kvalitet”. Så mycket som 94 % av 
de som bedömde märket anser att Hallberg-Rassy 
har hög kvalitet. 

Hela 3 855 personer svarade i undersökningen, 
som gjordes oktober 2010.

Hallberg-Rassy 310  
levereras till Nato 2012 

Nato har en bas i norska Stavanger, där man 
redan sedan tidigare haft en Hallberg-Rassy 31 för 
träningssegling. När det var dags att förnya båten, fick 
återigen Hallberg-Rassy förtroendet. Denna bas är inte 
att förväxla med BKYC, som är baserade i Kiel och har 
en flotta med 12 stycken Hallberg-Rassy 342. 

Ändringar förbehållna  
Se www.hallberg-rassy.com för senaste info



- Grundat 1943 -
Modellprogram: Hallberg-Rassy 310  -  342  -  372  -  37  -  40  -  43 Mk II  -  48  -  54  -  62  -  64

Hallberg-Rassy Varvs AB, Hallberg-Rassyvägen 1, SE-474 31 Ellös, Sverige. Tel +46-(0)304-54 800. info@hallberg-rassy.se

Traditionsenligt, nu för 18:e året i rad, bjuder 
Hallberg-Rassy in till Öppet Varv. Vi bjuder också 
in konkurrerande båttillverkare att visa sina båtar 
under helgen. Tack vare utökad bryggplats blir an-
talet båtar och utställare ännu en gång nytt rekord. 
Totalt visas så många som 131 olika båttyper upp 
hos Hallberg-Rassy. Även 86 leverantörer av mo-
torer, rigg, segel, navigationsutrustning och övriga 
tillbehör finns på plats i varvets hamn område. 
Faktum är att det inte går att hitta ett så brett utbud 
av segelbåtar i storleksklassen 31-64 fot på någon 
annan flytande båtmässa i hela Norden.

Sverigepremiär: nya Hallberg-Rassy 64
Fredag, lördag och söndag, alla dagar mellan kl 10.00 
och 18.00, visas Hallberg-Rassy 310, 342, 372, 37, 
40, 43 Mk II, 48, 54 och nya flagg skeppet Hallberg-
Rassy 64 i vattnet och många andra Hallberg-Rassybå-
tar under byggnation i olika stadier. Vid vissa stationer 
i varvet pågår båtbyggeri även under helgen. Varvet är 
mycket väl värt en resa för ett besök. Alla har möj-
lighet att gå snitslade banor genom hela varvet fredag 
kl 15.00-18.00 samt lördag och söndag kl 10.00-
18.00. Provseglingar finns det möjlighet till månda-
gen den 29 augusti efter särskild överenskommelse. 
Inträde till Öppet Varv och parkering är kostnadsfritt.

Öppet Varv helgen 26-28 augusti 2011
- större än någonsin

Filmvisning av Rolf Bjelke och Deborah Shapiro
På lördagkväll kl 19.00 visas en film av Rolf Bjelke 
och Deborah Shapiro, se sidorna 16-17. En anmä-
lan behövs, se sidan 17 för närmare info. Filmen 
och frågestunden hålls på engelska, så att våra 
internationella gäster kan hänga med. 

Övernattning
Vill Du stanna över natten, finns ett flertal hotell 
att välja bland. Förra året blev hotellen tidigt full-
bokade och vi föreslår att Du ordnar detta snarast. 
Tänk på att det redan nu är många som bokar sina 
hotellrum för nästa Öppet Varv, alltså 2012! Här 
följer några förslag till hotell: Handelsman Flink, 
Tel 0304 55051, Mollösunds Wärdshus 0304 
21108, Nösunds Wärdshus 0304 209 25, Hotel 
Sjögården, Ellös, 0304 510 30, Hotel Carlia, 
Uddevalla 0522 14140, Hotel Reis, Stenungsund 
0303 77 00 11, Radisson, Göteborg, 031-758 
50 00, Euroway Hotel, Göteborg, 031-58 07 50, 
Stockens Camping (lägenheter) 0304-51100, 
Tofta Gård (vandrarhem) 0304-50380, Bed & 
Breakfast 12 km från varvet, 0731-827126,  
Kobbar och Skär, stuguthyrning 070-292 73 88. 
Fler tips på bl a hela 125 hotell i göteborgstrakten 
finns på www.hallberg-rassy.com

www.hallberg-rassy.com


