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Hallberg-Rassy 54  
vann ARC klass C  

Holländska Hallberg-Rassy 54:an "Meneldor" 
vann ARC 2011, kategori C, på korrigerad tid. Även 
på använd tid var både ettan och tvåan Hallberg-Rassy 
54:or först i mål i kategori C. Föregående år vann också 
en Hallberg-Rassy 54, "Bluewater Mooney" hennes 
klass i ARC. Detta visar att en komfortabel långfärdsbåt 
inte behöver sakna prestanda. 

Hallberg-Rassy 54:an Meneldors vinnande familjebesättning

Hallberg-Rassy 54 
först i mål 

i ARC kategori C   
Hallberg-Rassy 54 "Feelin' Good" var första båt 

att korsa mållinjen i ARC, kategori C. Hon gick i mål 
i St Lucia i Karibien efter 15 dagar och 15 timmars 
segling de 2 847 sjömilen från starten på Kanarieöarna. 

Besättningen rapporterar: "Båten tog hand om 
hennes besättning med stil och vi levde som kungar om-
bord jämfört med andra i rallyt".

Andra båt i mål i klassen är en annan Hallberg-
Rassy 54, holländska "Meneldor".

Hallberg-Rassy 54:or kom alltså i mål som första 
och andra båt på använd tid i deras grupp. 

Ett stort grattis till bägge besättningarna!  

Patrik Mark till 
Hallberg-Rassy 

Patrik Mark har anställts som ny försäljningschef. 
Patrik är 48 år och har bred erfarenhet både av försälj-
ning och marknadsföring, såväl i företag av Hallberg-
Rassys storlek som inom egen verksamhet. Han har 
själv en 37-fotare och har som ung vunnit VM i 
Optimistjolle.

Nytt fartrekord för 
Hallberg-Rassy? 

 Är detta det nya fartrekordet för Hallberg-Rassy-
båtar? Under provseglingarna för European Yacht of the 
Year i IJmuiden, loggade Hallberg-Rassy 64 otroliga 18,0 
knop genom vattnet. Har Du loggat mer?  
Mejla info@hallberg-rassy.se och rapportera!

Partrik Mark
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Intressant föredrag 
om väder ombord 
under Öppet Varv 

Som traditionen bjuder, arrangeras ett intressant 
föredrag under Öppet Varv. Meteorologen och Hall-
berg-Rassy-seglaren Anders Ljungkvist håller årets 
Öppet-Varv-föredrag. Anders har bl a skrivit boken 
Sjöväder – praktisk meteorologi. Föredraget blir på temat 
väder ombord kombinerat med reseberättelser. Anders 
ger handfasta tips om hur man hanterar väderinforma-
tion från internet varvat med episoder under de senaste 
10 årens seglatser från Lofoten i norr till Grekland i 
söder. Anders och hans familj har hittills haft fyra Hall-
berg-Rassybåtar; 34, 40, 43 och 48. Föredraget kommer 
att gå av stapeln lördagen den 25 augusti kl 19.00 och 
börjar med middag, följt av Anders föredrag.

Du kommer också ha chansen att köpa en sign-
erad bok av Anders.

Föredraget kommer att hållas på engelska för att 
internationella gäster ska kunna följa med. Eftersom antalet 
platser till föredraget är begränsat och vi vill undvika 
bokningar som inte blir något av, tar vi en anmälningsav-
gift på 200:- SEK per person. Detta inkluderar middagen 
med dricka. Vänligen meddela oss Ert Visa, Eurocard eller 
Mastercard-nummer med giltighetsdatum, korttyp, namn, 
adress, antal personer, telefonnummer, mejladress samt 
skriftligt medgivande till oss att debitera ovan an givna be-
lopp. Av säkerhetsskäl avråder vi från att skicka uppgifterna 
som textmeddelande via e-mail. Vänligen skicka oss ant-
ingen ett inskannat eller fotograferat handskrivet brev till 
info@hallberg-rassy.se eller faxa till 0304 50486, alternativ 
betala in och ange uppgifterna till bankgiro 541-2051. 
Glöm inte att ange ovanstående upp gifter. Tidigare år har 
evenemanget blivit fullbokat. Vi rekommenderar Er därför 
att skicka Er anmälan snarast möjligt. Parkering, liksom att 
besöka varvet och se båtarna i sjön är kostnadsfritt.

Stor facelift för  
www.hallberg-rassy.com   

Hallberg-Rassys webbsida www.hallberg-rassy.com 
har fått en rejäl ansiktslyftning.

www.hallberg-rassy.com har varit online i inte min-
dre än sexton år. Det är en hel evighet i webbvärlden. Det 
var en av de första hemsidorna för ett båtvarv i Europa. 
1996 kom varvets webbsida online. Redan då var webbsi-
dan ovanligt innehållsrik. Efterhand kompletterades den 
med mer och mer information.

Idag kan Du hitta inte mindre än 6 000 undersidor 
med filmer, broschyrer, ingående instruktionsböcker för 
båt, motor och mast. Där finns fullskärms-360-gradersvyer 
av inredningar och maskinrum, tusentals stillbilder och 
detaljerad information om alla modeller Hallberg-Rassy 
någonsin byggt. Här finns vaggskisser, farttabeller, brän-
sleförbrukningstabeller och transportmått, bara för att 
nämna lite.

 En särskilt omtyckt avdelning är Owner’s Gallery, 
dit Hallberg-Rassyägare får skicka in sina egna bilder. Bara 
i Owner’s Gallery finns över 2 000 bilder från jordens alla 
hörn: bilder på Hallberg-Rassy-båtar vid kameler, isberg, 
pingviner, vattenfall, palmer och vit sandstrand, för att 
nämna något.

 Uppdateringar av webbsidan sker dagligen, året 
runt och sidan är alltid värd att besöka om och om igen. 
Hallberg-Rassys hemsida anses av många vara den webbsi-
da om segelbåtar som har mest substans av alla på webben.

Ny bok om  
Hallberg-Rassy 26  

runt jorden 
Ingela och Jan Franke seglade deras Hallberg-

Rassy 26 "WindSong" runt jorden under sex år. 
Jan säger att seglingen har varit en dröm som bli-

vit sann. Boken är skriven av Jan på svenska och titeln 
är Stigfinnaren.

Anders Ljungkvist
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Manfred Esser 
har tagit hand om
44 Hallberg-Rassy 

för en ägare
Manfred Esser från Tyskland har arbetat 35 år för 

British Kiel Yacht Club. Under den tiden har BKYC ägt 
inte mindre än 44 Hallberg-Rassybåtar. Manfred har 
varit båtbyggare för BKYC och har stått för underhåll-
et av dessa båtar. Manfred går nu i pension. Som en 
avskedsgåva fick han av Hallberg-Rassy en halvmodell av 
en Hallberg-Rassy 31. Manfred seglar även en Hallberg-
Rassy 31 privat. Men nu när Manfred kommer att ha 
mer tid att segla, letar han efter en bra begagnad Hall-
berg-Rassy 34 för att tillbringa mer tid på vattnet med.

Hallberg-Rassys 
turkiske säljare  

kvalificerad för OS 
Hallberg-Rassys turkiska säljare är två generationer 

Kaynar; far Galip Kaynar och son Alican Kaynar. Alican 
är nu kvalificerad att representera Turkiet i OS i Finnjolle-
klassen. Ett varmt gratis till Alican!

Bra resultat för  
Hallberg-Rassy i dansk 
marknadsundersökning 

I en nyligen genomförd marknadsunderökning i 
danska Bådnyt fick Hallberg-Rassy högst betyg av alla båt-
märken när det gäller kvalitetsuppfattning. Detta baseras 
på uppfattningen hos alla typer av läsare av tidningen. 
Hallberg-Rassy är också det vanligaste båtmärket som är i 
produktion av alla båtar som ägs av tidningens läsare.

Över 1000 gillar 
Hallberg-Rassys 

Facebooksida 
På bara några månader fick Hallberg-Rassy över 

1000 gillamarkeringar på sin Facebooksida. Den 
tusende fantasten är Anders Johansson från Sverige. 
Anders kommenterar att han är inne på Hallberg-Ras-
sys webbsida dagligen, men gick med i Facebook först 
idag. Se www.facebook.com/hallbergrassy

Alican KaynarManfred Esser



LEON SCHULZ

Eine Familie 
setzt die Segel

Sabbatical
auf See

A B E N T E U E R

www.scanlitho.de       cyan magenta gelb tiefe       # 68509

A B E N T E U E R

Eine Familie setzt die Segel

Sabbatical auf See
Es ist eine ganz normale Familie, die ein ganz normales Familien-
leben führt – bis regina zu ihnen stößt, die wunderbare Segel-
yacht, die Träume wirklich werden lässt. Voller Humor und sehr 
ehrlich berichtet Leon Schulz, wie sich Vater, Mutter und zwei 
schulpflichtige Kindern in eine Blauwasser-Crew verwandeln. Nicht 
ohne Bedenken verzichten sie auf die bisherige wirtschaftliche 
Sicherheit und erleben während des Sabbatjahres, wie Lebenslust, 
neue Freunde und einige Wagnisse ihnen unschätzbare Kräfte und 
Zuversicht schenken.

»Sabbatical auf See« ist ein einzigartiges Buch, das den Leser zu 
aufregenden Lebenserfahrungen ermuntert, ohne Schwierigkeiten 
zu beschönigen – ergänzt mit wertvollen Ratschlägen aus der 
Praxis der Fahrtensegelei.

»Warnung! Dieses Buch könnte Sie dazu verführen,  
Ihre Lebens träume in die Tat umzusetzen.« SAILING TODAY

ISBN 978-3-7688-3398-1

9 783768 833981
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Hallberg-Rassy 372 gjorde amerikansk debut på 
båtmässan i Newport 15-18 september 2011. Hall-
berg-Rassy 372 är nominerad till titeln "Best Boats 
2012" av Sail magazine i USA. Tidningen skriver: 

Leon Schulz bok 
nu också på tyska

Leon Schulz förverkligade en dröm. Han seglade 
med sin familj med skolbarn med deras Hallberg-Rassy 
40 ”Regina” från Europa till Karibien och tillbaka. 
Hans bok ”Sabbatical auf See” har nu kommit ut 
på tyska. Leon signerade böcker på Hallberg-Rassys 
monter på världens största båtmässa, boot Düsseldorf. 
Boken finns även på engelska under titeln "The Missing 
Centimetre". Båda böckerna går att beställa från 
Hallberg-Rassy Parts webbshop www.hr-parts.com

"För varje båt som kommer från Germán Frers ritbord 
kan man vara säker på att den seglar riktigt bra, och i sitt 
unga liv har Hallberg-Rassy 372 redan vunnit många 
beundrare”.

Hallberg-Rassy 372 nominerad till Best Boats

Hallberg-Rassy 372  
nominerad för  

Boat of the Year 2012 
Hallberg-Rassy 372 har inte bara nominerats för 
Best Boats i Sail magazine, utan även för "Boat 
of the Year 2012" av Cruising World magazine i 
USA. 



En norsk-svensk besättning som seglade en Hallberg-
Rassy 372 i Pantaenius Bohusracet 2011 rapporterar:

Starten, den tok vi, se bildet ovenfor.
Kryss i lett vind: 0 til ca. 2-3 m/s, her seilte vi med Code 

0 og det fungerte meget godt. Etter som vinden økte så ble vi 
tvunget til å seile litt lavere enn konkurrentene, men i og med at 
vi seilte med mye høyrere hastighet en det vi ville ha seilt med, 
med kun fokk, så følte vi at dette var en veldig bra løsning. 

Kryss i medium vind: Her syntes vi båten fungerte 
utrolig godt med den rigg innstillingen den hadde, mulig 
litt slakk etter hvert som vinden økte.

Kryss i mye vind: Cunningham trenger båten helt 
klart når det blåser en del. Vi seilte faktisk med fullt storseil 
og fokk opp til ca. 10-11 m/s og følte vi hadde full kontroll 
og ikke noe problem med å holde farten. Seilte kun margi-
nalt saktere enn J/109 Blur og bare litt lavere og det impo-
nerte meg. Båten var også utrolig stabil på kryss med få eller 

Hallberg-Rassy 372 till höger i bild var först över startlinjen

Hallberg-Rassy 372 tog starten i Bohusracet

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  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 8 års 
maskinskadeförsäkring 
(gäller tills maskinen är 8 år)

Nytt för gammalt 
inga åldersavskrivningar

Fast försäkringsbelopp

ingen tendenser til at roret slapp selv når vi hadde mye press 
i båten. Det hadde vi i ca. 30-40 min når vinden økte opp 
til ca. 12-14 m/s, vi var i ferd med å reve da vinden roet 
seg ned og vi kunne fortsette med full seilføring. Den jeg 
seiler til daglig, King 40, hadde ikke håndtert så mye press. 

Oppsummering av kryssegenskapene er at båten er ut-
rolig lett å seile og har god respons på kryssen i alle forhold.

Slør med Code 0: Fungerte meget godt og både med 
fokk og Code 0. 

Lens med Code 0: Fungerer egentlig kun når det 
blåser lett til medium føre, dvs. opp til ca. 5-6 m/s da Code 
0 akterliket er blir for stort og seilet blafrer en hel del i ak-
terliket. Vi seilte med Code 0 og storseilet på hver sin side og 
det fungerte forholdsvis godt. Vi fikk dessverre ikke ordnet 
en asymmtrisk til båten og det hadde nok gjort at vi hadde 
fått ca. 1 time mindre seilt tid, kanskje mer. 
Eivind Bøymo-Malm og Lena Having 
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Hallberg-Rassy satsar på 
chilenska marknaden

Ett samarbete mellan Hallberg-Rassy och Mares 
Chile har just etablerats, där Mares Chile nu är im-
portör för Hallberg-Rassy i Chile. Mares Chile leds av 
Martin Silva som har över 20-årig lång erfarenhet från 
båtbranschen. Deras kontor befinner sig i Santiago. 
Det finns redan sju Hallberg-Rassybåtar under chi-
lensk flagg. Kontaktdata till Mares Chile är:

Mares Chile
Nueva Costanera 3840 Office 01
Santiago
Chile
Tel (56-2) 263 1000
Email info@mareschile.cl

Mr Martin Silva, Mares Chile

Underhållande och 
lärorik bok om 

Hallberg-Rassy 42E  
runt jorden

Boken "Segla med Albatross" är en ovanligt rolig, 
underhållande och lärorik bok. Den handlar om Carl-
Erik Anderssons och Janne Larsssons segling jorden 
runt i deras Hallberg-Rassy 42 E "Albatross". Boken 
visar hur man på några få år kan gå från att aldrig ha 
seglat till att förverkliga en dröm om jordenruntsegling 
i en Hallberg-Rassy.

Du köper boken på Hallberg-Rassy Parts,  
www.hr-parts.com

Still going strong 
efter 150 000 sjömil
Efter 150 000 sjömil är denna Hallberg-Rassy 

46 still going strong. Mahina Tiares logg har just 
passerat 150 000 sjömil, motsvarande sex gånger 
jorden runt! Det faktum att hon är strukturellt stark 
och än idag ser ut som ny är ett väldigt gott betyg för 
den standard en Hallberg-Rassy byggs efter. Mahina 
Tiares originalmotor Volvo Penta TMD 31 har vid det 
här laget 11 400 gångtimmar men förbrukar inte en 
droppe olja, ryker inte och kan stoltsera med en årlig 
oljeanalys lika bra som dagen båten var ny. Ändå är 
Mahina Tiare inbokad för motorbyte när ägarna John 
och Amanda Neal kommer tillbaka till Sverige och 
Bröderna Martinsson 2014. 

Sedan 1990 har John och Amanda undervisat 
162 seglingsträningsexpeditioner ombord på deras 
Hallberg-Rassy 42E, Mahina Tiare II och denna 
Hallberg-Rassy 46, Mahina Tiare III, och seglat totalt 
220 000 sjömil i Söderhavet, Västindien, Patagonien, 
Antarktis, Atlanten, Skandinavien och Arktis och sam-
tidigt undervisat sina elever i oceansegling. Många av 
dessa 1 000 elever har köpt Hallberg-Rassybåtar och 
fullföljt avsevärda långfärdsseglingar på egen hand. 
Mer info på www.mahina.com

Hallberg-Rassy 46 "Mahina Tiare III"
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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 9 400 Hallberg-Rassy-båtarna 
som finns runt om i världen.

Hallberg-Rassy 310
- Ugnsskoningen i nytt lättstädat metalliskt laminat 
som på nya Hallberg-Rassy 412

- Ny tidsenlig design på gardiner till sidofönster, sick-
sack-form, stuvas undan uppåt. Samma som på nya 
Hallberg-Rassy 412

- Ny design på ventilvreden till toatanken, vilka både 
ser bättre ut och har mer lättgående funktion

- Ventilerna till skrovenomföringarna är nu uppmärkta 
med benämning på vad de dränerar

Hallberg-Rassy 342
- Ugnsskoningen i nytt lättstädat metalliskt laminat 
som på nya Hallberg-Rassy 412

- L-list till spislocket gör att det blir enklare att parkera 
täckskivan

- Ny tidsenlig design på gardiner till sidofönster, sick-
sack-form, stuvas undan uppåt. Samma som på nya 
Hallberg-Rassy 412

- Kromade ljusknappar och strömuttag, som på nya 
Hallberg-Rassy 412

- Gasfjäder till kartbordslocket

- Ny tidsenlig design på vattenkranen i pentryt

- Ny design på ventilvreden till toatanken, vilka både 
ser bättre ut och har mer lättgående funktion

- Ventilerna till skrovgenomföringarna är nu uppmärk-
ta med benämning på vad de dränerar

Hallberg-Rassy 372
- Ugnsskoningen i nytt lättstädat metalliskt laminat 
som på nya Hallberg-Rassy 412

- L-list till spislocket gör att det blir enklare att parkera 
täckskivan

- Elegantare luftning av skåp, i samma stil som på nya 
Hallberg-Rassy 412 

- Ny tidsenlig design på gardiner till sidofönster, sick-
sack-form, stuvas undan uppåt. Samma som på nya 
Hallberg-Rassy 412

- Ny design på luftventilatorer, med inbyggda ping-

pongbollar som snabbt sluter tätt om vatten forsar 
över, och blixtsnabbt och automatiskt öppnar igen 
när vattnet runnit undan. Detta ger både överlägsen 
vattentäthet och lägre, smäckrare profil. Denna lösning 
finns från början på nya Hallberg-Rassy 412.

- Kromade ljusknappar och strömuttag, som på nya 
Hallberg-Rassy 412

- Gasfjäder till kartbordslocket

- Ny tidsenlig design på vattenkranen i pentryt

- Ny tidsenlig design även på vattenkranen till handfa-
tet toalettutrymmet

- Ny design på ventilvreden till toatanken, vilka både 
ser bättre ut och har mer lättgående funktion

- Ventilerna till skrovgenomföringarna är nu uppmärk-
ta med benämning på vad de dränerar

Hallberg-Rassy 40
- Ugnsskoningen i nytt lättstädat metalliskt laminat 
som på nya Hallberg-Rassy 412

- L-list till spislocket gör att det blir enklare att parkera 
täckskivan

- Mönsterpassning i luckor och draglådor även när det 
är mahognyinredning, något som hittils endast varit 
fallet i större båtar med teakinredning

- Ny design på luftventilatorer, med inbyggda ping-
pongbollar som snabbt sluter tätt om vatten forsar 
över, och blixtsnabbt och automatiskt öppnar igen 
när vattnet runnit undan. Detta ger både överlägsen 
vattentäthet och lägre, smäckrare profil. Denna lösning 
finns från början på nya Hallberg-Rassy 412.

- Elegantare luftning av skåp, i samma stil som på nya 
Hallberg-Rassy 412

- Ny tidsenlig design på gardiner till sidofönster i sa-
long och för om masten, sick-sack-form, stuvas undan 
uppåt. Samma som på nya Hallberg-Rassy 412

- Gasfjäder till kartbordslocket

- Ny tidsenlig design på vattenkranen i pentryt

- Ny tidsenlig design även på vattenkranen till handfa-
tet toalettutrymmet

- Ny design på ventilvreden till toatanken, vilka både 
ser bättre ut och har mer lättgående funktion

- Kromade ljusknappar och strömuttag, som på nya 
Hallberg-Rassy 412

- Ventilerna till skrovgenomföringarna är nu uppmärk-
ta med benämning på vad de dränerar

- Förbättrat stöd i uppfällt läge för sittbrunnsbord ger 
stabilare bord
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Hallberg-Rassy 43 Mk II
- Mönsterpassning i luckor och draglådor även när det 
är mahognyinredning, något som hittils endast varit 
fallet med teakinredning

- Ugnsskoningen i nytt lättstädat metalliskt laminat 
som på nya Hallberg-Rassy 412

- L-list till spislocket gör att det blir enklare att parkera 
täckskivan

- Ny design på luftventilatorer, med inbyggda ping-
pongbollar som snabbt sluter tätt om vatten forsar 
över, och blixtsnabbt och automatiskt öppnar igen 
när vattnet runnit undan. Detta ger både överlägsen 
vattentäthet och lägre, smäckrare profil. Denna lösning 
finns från början på nya Hallberg-Rassy 412.

- Elegantare luftning av skåp, i samma stil som på nya 
Hallberg-Rassy 412

- Ny tidsenlig design på gardiner till sidofönster i sa-
long och för om masten, sick-sack-form, stuvas undan 
uppåt. Samma som på nya Hallberg-Rassy 412

- Gasfjäder till kartbordslocket

- Ny tidsenlig design på vattenkranen i pentryt

- Ny tidsenlig design även på vattenkranarna handfa-
ten toalettutrymmena

- Ny design på ventilvreden till toatankarna, vilka både 
ser bättre ut och har mer lättgående funktion

- Kromade ljusknappar och strömuttag, som på nya 
Hallberg-Rassy 412

- Ventilerna till skrovgenomföringarna är nu uppmärk-
ta med benämning på vad de dränerar

- Block på däck är uppgraderade till Lewmar HTX, 
vilket innebär kullagrade svarta aluminiumblock

- Förbättrat stöd i uppfällt läge för sittbrunnsbord ger 
stabilare bord

- Ankarspel i smäckrare uförande med ren ankar-
kättingsledare

Hallberg-Rassy 48
- Mönsterpassning i luckor och draglådor även när det 
är mahognyinredning, något som hittils endast varit 
fallet med teakinredning

- Ankarspelet har uppgraderats till samma modell som 
på Hallberg-Rassy 54, d v s från 1 500 W till 2 000 W, 
till modell Lewmar V4 med ren ankar kättingsledare, 
vilket ger smäckrare utförande

- Ny design på luftventilatorer, med inbyggda ping-
pongbollar som snabbt sluter tätt om vatten forsar 
över, och blixtsnabbt och automatiskt öppnar igen 
när vattnet runnit undan. Detta ger både överlägsen 
vattentäthet och lägre, smäckrare profil. Denna lösning 
finns från början på nya Hallberg-Rassy 412.

- Elegantare luftning av skåp, i samma stil som på nya 
Hallberg-Rassy 412

- Ny tidsenlig design på gardiner till sidofönster i sa-
long och för om masten, sick-sack-form, stuvas undan 
uppåt. Samma som på nya Hallberg-Rassy 412

- Kromade ljusknappar och strömuttag, som på nya 
Hallberg-Rassy 412

- Ny tidsenlig design på vattenkranen i pentryt

- Ny tidsenlig design även på vattenkranarna till hand-
faten toalettutrymmena

- Ny design på ventilvreden till toatankarna, vilka både 
ser bättre ut och har mer lättgående funktion

- Block på däck är uppgraderade till Lewmar HTX, 
vilket innebär kullagrade svarta aluminiumblock

- Förbättrat stöd i uppfällt läge för sittbrunnsbord ger 
stabilare bord

- Ventilerna till skrovgenomföringarna är nu uppmärk-
ta med benämning på vad de dränerar

Hallberg-Rassy 64
- Mönsterpassning i luckor och draglådor även när det 
är mahognyinredning, något som hittils endast varit 
fallet med teakinredning

- Elegantare luftning av skåp, i samma stil som på nya 
Hallberg-Rassy 412

- Kromade ljusknappar och strömuttag, som på nya 
Hallberg-Rassy 412

- Ny tidsenlig design på vattenkranen i pentryt

- Ny tidsenlig design även på vattenkranarna till hand-
faten toalettutrymmena

- Ny design på ventilvreden till toatankarna, vilka både 
ser bättre ut och har mer lättgående funktion

- Ventilerna till skrovgenomföringarna är nu uppmärk-
ta med benämning på vad de dränerar
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I den traditionella "Hallberg-Rassy-Regattan 
där alla vinner" 15-16 juni 2012, fanns som vanligt 
bara segrare. Alla 16 båtar med 42 Hallberg-Rassyseg-
lare vann någon kategori. Istället för racing, fanns lika 
många kategorier som det fanns båtar. Den ena kate-
gorin var tokigare än den andra. Första båt i mål blev 
nya Hallberg-Rassy 412. Eftersom det var en gentle-
mannasegling valde 412an att segla om sina rivaler i lä. 
Prisbordet var generöst med till exempel ett minisafe 
från Thermoprodukter, en inverter från Mastervolt, en 
fällbar cykel från Watski, tre uppblåsbara flytvästar från 
Navimo,Watski och Spinlock, sprayhoodar från Rössy,  

 

Klass       Båttyp   Båtnamn   
Första båt i mål      Hallberg-Rassy 412  Rassker 412 
 
Längst väg hem  (Boston, USA)    Hallberg-Rassy 43 Mk II  Pouchy   
 
Första båt tillbaka i hamn     Hallberg-Rassy 43 Mk II  Rackar'n
 
Klokaste båtköpare (10 Hallberg-Rassy inom familjen) Hallberg-Rassy 40  Miann  
 
Snabbaste båt med leksaksbogserbåt efter     Hallberg-Rassy 372  Tess

Sämste sjökortsläsaren     Hallberg-Rassy 372  Ahoi Marie  
 
Gulast klädd besättning     Hallberg-Rassy 37  Gefion  
 
Största filmstjärnan (gjorde en film från seglingen)  Hallberg-Rassy 342  Smulan  
 
Mest välpolerade båt      Hallberg-Rassy 342   Aloma  
 
Kapellmästare  
(snabbast att sätta upp storsegel- och försegelkapell) Hallberg-Rassy 342    Zephyros

Meste Tjörn Runt totalsegraren     Hallberg-Rassy 34    Anna

Bästa hemmasydda gardinerna    Hallberg-Rassy 34   Khamsin  
 
Snabbast båt med felrullad Furlexlina   Hallberg-Rassy 310    Märta

Yngste kapten       Hallberg-Rassy 310   Morris  
 
Snyggaste tjuvstarten     Hallberg-Rassy 310  Demo   

Roligaste/lugnaste kaptenen     Hallberg-Rassy 31 Mk II  Impuls 3

Bara segrare i  
Hallberg-Rassy-Regattan där alla vinner

nödraketer från Syversens och Navimo, kristallglas från 
Furuno, reservdelssatser till Volvo Penta-motorer, en 
trådlös borrmaskin från Tools, belysningssatser från 
Båtsystem, verktygssatser från Volvo Penta, vinsch-
handtag från Lewmar, väskor från Seldén, Elvström 
och Ital Nordic, kläder från Ital Nordic, bara för att 
nämna några fina nyttopriser. Alla besättningar hade 
två middagar och frukost tillsammans. 

Nästa Hallberg-Rassy-Regatta där alla vinner, 
kommer att hållas i Ellös den 14-15 juni 2013, så boka 
in det i Din kalender redan nu!



Helt nya Hallberg-Rassy 412
Här kommer helt nya Hallberg-Rassy 412. Hon erbjuder den största 
sittbrunnen hittills på en Hallberg-Rassy, en eller två akterkabiner, 
ett eller två toalettutrymmen. Det finns även komforttillbehör såsom 
elverk, vattenmakare, tvättmaskin, bog- och häckpropeller och en hel 
del till.

Bra båtfart
Frers fartdiagram indikerar en båtfart på 8,08 knop i en vind av 6 
meter per sekund vid en vindvinkel på 100 grader.

Ren däckslayout
Fallen och övriga trimlinor löper osynliga till fyra vinschar i 
sittbrunnssargen. Denna lösning möjliggör den Hallberg-Rassy-
typiska Knappseglingen, även med traditionellt storsegel, utan att 
elvinscharnas motorer stjäl ståhöjd eller volym från inredningen. 
Knappsegling är inregistrerat varumärke för Hallberg-Rassy. Det 
finns inte mindre än sju stora skylights, alla flushmonterade så att 
glasytan ligger i nivå med överbyggnaden eller däcket. Genuafock-
ens rulle är monterad under däck. Även en elektrisk ankarvinsch 
kan monteras under däck. 

Rejäl sittbrunn
Sittbrunnen är rejält tilltagen och hela 312 cm lång med sittbänkar 
på 264 cm. Det finns två rejäla avställningsytor/kartbord i teak i 
sittbrunnen. Som standard har båten ett elegant fällbart högglans-
lackat teakbord på styrpiedestalen. Som option finns ett stort fast 
sittbrunnsbord. Styrpiedestalens topp är specialgjord av Hallberg-
Rassy med osedvanligt mycket plats för knappar och displayer, 
inklusive en 14 tums plotter. Ratten är 122 cm stor och styrningen 

är en stångstyrning för precis känsla i alla lägen. Självklart är sittbrunnen väl-
skyddad av den Hallberg-Rassy-typiska vindrutan. Det finns möjlighet till en 
biminitop.

Modernt segelplan
Det moderna segelplanet är lätthanterligt med ett stort storsegel och en nå-
got överlappande genuafock. Självslående fock finns som tillval. En kraftig 
akterstagssträckare med utväxling 1:48 ingår som standard. Riggen är 
optimerad för bidevindssegling och har tre svepta spridarpar. Toppvanten 
går nästan ut i fotlisten och undervanten mot överbyggnaden, vilket ger 
en mycket smidig passage på däck, samtidigt som detta är fördelaktigt 
för skotningen av genuafocken och stagningen av masten. En code 
zero eller en gennaker kan föras mellan masttoppen och ett löstagbart 
bogspröt.

Ljus och inbjudande inredning
Under däck är inredningen rymlig, ljus och inbjudande. Det finns 
dubbla skylights i salongen och även skjutluckan har ljusinsläpp. 
Det finns fyra skrovfönster, varav två i salongen. Skrovfönstren 
sitter i ögonhöjd när man sitter i soffan, vilket både skapar 
god kontakt med omgivningen, ljus och volymkänsla i 
enastående klass. Alla sidofönster i överbyggnaden är öpp-
ningsbara och är för övrigt identiska i storlek med dem 
i Hallberg-Rassy 54. Pentryt är väl tilltaget, U-format 
och sjögående. Kylen är ovanligt stor och det finns 
möjlighet till en frys och en micro. Kojerna är väl 
tilltagna, eller vad sägs om en förpik på 2,14 m 
längd och huvudända 2,06 m och en fotända  
på 68 cm, akterkabin på 2,07 m längd med 
1,52 m huvudända och fotända på 1,20 m.

Mängder med naturligt ljus 75 hk motor Fast inbyggd tvättmaskin



Möjlighet till en eller två akterkabiner
För första gången på en Hallberg-Rassy erbjuds möjlig-
heten till två akterkabiner. Detta kan fortfarande kom-
bineras med ett eller två toaletturymmen. Salongen 
kan byggas med två bekväma fåtöljer, något Hallberg-
Rassy introducerade som första varv i världen redan 
1984. För att höja långseglingskomforten ytterligare, 
finns tvättmaskin, vattenmakare och elverk som tillval.

 
Tung köl på djupt kölsvin

Kölen är i bly med tjock bulb längst ned och väger 4 
ton. Kölen sitter på ett väl nedbyggt kölsvin, vilket ger 
både styrka och komfort. Rodret är djupt och vällagrat 
för kontroll och exakt styrning även under riktigt tuffa 
förhållanden. Skrovet har en integrerad avvisarlist.

 
Generöst motoriserad

Motorn är en Volvo Penta D2-75 på hela 75 hk. 
Tillsammans med en tankvolym på 340 liter ger det en 
väldigt lång räckvidd.

Reversibla elektriska vinschar
Det första exemplaret är utrustat med Lewmar Revo 
elektriska reversibla försegelvinschar. Dessa vinschar 
är också synkade bb-sb så att man får en självslående 
funktion; en vinsch släpper och en skotar, utan behov 

av en skena för självslående fock. På så vis får man en 
självslående funktion genom att trycka på en knapp, 
med ett riktigt bra försegel, utan de nackdelar en själv-
slående fock med skena innebär.

Bog- och häckpropeller
Med infällbara bog- och häckpropellrar kan man 
förflytta båten i sidled. Det finns även en hållfunk-
tion, vilket innebär att man kan trycka båten mot kaj 
även med sidvind från fel håll, utan att behöva stå vid 
piedestalen. Man kan i lugn och ro förtöja båten själv, 
om så behövs. Dessa propellrar kontrolleras steglöst, 
vilket bidrar till extremt tyst gång.

Nominerad till European Yacht of the Year
Nya 412 är nominerad till hederstiteln European Yacht 
of the Year 2012/2013 inom kategorin "Luxury crui-
ser". Det betyder att Hallberg-Rassy 412 har rankats 
som en av de intressantaste nykomlingarna i sin klass. 
412 har redan testats av flera båttidningar och testerna 
kommer att publiceras under hösten. De nomine-
rade båtarna väljs ut av journalister från Europas elva 
ledande båttidningar. Båtarna behöver testas ingående 
och bedöms efter en lång rad kriterier under hösten 
2012 och vinnaren presenteras i samband med världens 
största båtmässa, boot Düsseldorf i januari 2013.

nominerad till European Yacht of the Year

Fast inbyggd tvättmaskin Vinkällare under durken i salongen Piedestalhuvudet har "allt" integrerat 



Det revolutionära  
rullstorseglet 

FatFurl
FatFurl

Hallberg-Rassy 412 är första båten 
där nya rullstorseglet FatFurl utpro-
vats. FatFurl är en världsnyhet som för 
allra första gången kombinerar en riktig 
skädda i toppen, på 33 cm, och en or-
dentlig akterliksrunda på ett rullstorsegel. 
Det låter nästan för bra för att vara sant, 
men det är sant. För fösta gången finns 
ett rullstorsegel som visuellt och prestan-
damässigt kan fullt ut mäta sig med ett 
traditionellt segel för vikning på bommen 
och långa lattor. Seglet är särskilt utveck-
lat i samarbete mellan Hallberg-Rassy och 
Elvstrøm Sails och erbjuds inom OEM 
(nybåtsmarknaden) endast av Hallberg-
Rassy för det närmsta året.

Skäddan innehåller en hemlig 
kombination som både gör den styv för 
segling och samtidigt rullbar. 

Hallberg-Rassy erbjuder fyra olika 
nivåer av rullstorsegel: Lattlöst med 
konkavt akterlik, EMS; Genomgående 
vertikala lattor med rakt akterlik, EMS 
Max med extralattor och konvext akterlik 
och nu även FatFurl med rejäl skädda och 
rejäl akterliksrunda. Lätthanterligheten 
står i omvänd proportion till prestandan; 
ett lattlöst segel är mest förlåtande när det 
gäller hantering och samtidigt det minst 
prestandaorienterande. FatFurl är mest 
prestandaorienterat och samtidigt mest 
krävande när det gäller hantering.

NOMINATED

European

Yacht
of the Year

2012/13



412
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Hallberg-Rassy 412 med tillvalet dubbla akterkabiner
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Plats  Båt                                              Handikapp      Seglad tid         Beräknad tid 
1 Hallberg-Rassy 310 "Thyra"  104  05:09:13  04:57:19 
2 Hallberg-Rassy 342 "Nordwind" 100  05:05:01  05:05:01 
3 Hallberg-Rassy 40 "Louise" 97  04:56:26  05:05:36
4 Hallberg-Rassy 40 "Vivi" 96  04:58:38  05:11:05  
5 Hallberg-Rassy 43 Mk II"Vela" 95  04:56:18  05:11:54 
6 Hallberg-Rassy 46, no spi "Lotta" 101  05:16:39  05:13:31
7 Hallberg-Rassy 312, no spi "Arielle" 112  05:52:00  05:14:17 
8 Hallberg-Rassy 31, no spi "Endeavour" 110  05:48:21  05:16:41
9 Hallberg-Rassy 43, no spi "Ulla" 99  05:14:12  05:17:22
10 Hallberg-Rassy 372 "Ahoi Marie" 98  05:12:53  05:19:16
11 Hallberg-Rassy 342, no spi, "True Love" 102  05:27:35  05:21:10
12 Hallberg-Rassy 372 "Jan van Gent" 97  05:13:57  05:23:40 
13 Hallberg-Rassy 34, no spi "Sycorax" 104  05:38:39  05:25:38 
14 Hallberg-Rassy 372 "Belle Amie" 97  05:17:12  05:27:01
15 Hallberg-Rassy 39, no spi "Plankton" 107  05:50:32  05:27:36
16 Hallberg-Rassy 34 "Aurel" 102  05:37:01  05:30:25
17 Hallberg-Rassy 372, no spi "Sir Henry" 100  05:31:32  05:31:32
18 Hallberg-Rassy 40, no spi "Elisa" 100  05:34:46  05:34:46 
18 Hallberg-Rassy 372 "Jan van Gent" 97  05:13:57  05:23:40 
19 Hallberg-Rassy 37, no spi "Sveene" 102  05:44:06  05:37:21
20 Hallberg-Rassy 53 "Ikarus" 92  05:10:38  05:37:39
21 Hallberg-Rassy 34, no spi "Colombine" 105  05:54:51  05:37:57
22 Hallberg-Rassy 382, no spi "De Makareel III" 109  06:12:35  05:41:49
23 Hallberg-Rassy 37, no spi "Seavision" 102  05:49:04  05:42:13
24 Hallberg-Rassy 31 Mk II, "Lorbass" 106  06:04:32  05:43:54
25 Hallberg-Rassy 38, no spi "Paul Schmidt" 107  06:13:10  05:48:45 
26 Hallberg-Rassy 31, no spi "Euterpe" 110  06:27:43  05:52:28 
27 Hallberg-Rassy 342 "Bribri" 99  05:54:01  05:57:36
28 Hallberg-Rassy 40, no spi "Infinity" 99  06:04:56  06:08:37
29 Hallberg-Rassy 46, no spi "Minni" 100  06:09:20  06:09:20
30 Hallberg-Rassy 34, no spi "Oliva" 105  06:29:53  06:11:19
31 Hallberg-Rassy 342, "Oase" 99  06:32:15  06:36:13

Resultat tyska Hallberg-Rassy Cup 2011
Totalsegraren, Werner Buhtz med besättning i deras Hallberg-Rassy 310 "Thyra", med rullmast och Epex-segel
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31 båtar i tyska Hallberg-Rassy Cup 2011 

18

Hallberg-Rassy 310:an "Thyra" med rullmast 
och Epex-segel vann tyska Hallberg-Rassy Cup 2011 
totalt. 

31 båtar samlades och alla besättningar hade en 
trevlig tid tillsammans. De träffades i Ancora Marina 
i Neustad i Lübecker Bucht, där Hallberg-Rassys 
tyska försäljningskontor befinner sig. 

Totalsegraren "Thyra" styrdes av Werner Buhtz, 
som även vann Grupp 2. Grupp 1 vanns av Hall-
berg-Rassy 40 "Louise", med Karl-Heinz Hilbig. 
Priset för bäst klädda besättning gick till Hallberg-
Rassy 31 "Euterpe", med Dr Ewald Kewitsch. 

Ett tyskt handikappsystem som heter Yardstick 

användes, vilket liknar LYS, men omvänt. Ju lägre 
Yardstick, desto snabbare måste båten segla. Den 
seglade tiden divideras med Yardsticksiffran, vilket 
resulterar i tiden efter handikapp. Handikappsiffran 
kompenserar för fast- eller foldingpropeller, spin-
naker, gennaker eller code zero, om båten har genua 
eller fock, om man har traditionell stor eller rullstor, 
om man har lattlöst storsegel eller rullstor med  
lattor.

Vädret var idealiskt med mycket solsken och 
vindar på 6-8 meter per sekund och kappseglings-
banan var 24 sjömil lång.  

Resultatlistan hittar Du på föregående sida.
 

Totalsegraren, Werner Buhtz med besättning i deras Hallberg-Rassy 310 "Thyra", med rullmast och Epex-segel
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Ett av inredningalternativen i nya Hallberg-Rassy 55
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Premiär för 
Hallberg-Rassy 55 
19-27 januari 2013 

Hallberg-Rassy 55 kommer att ha premiär på 
världens största båtmässa, boot Düsseldorf i Tyskland 
19-27 januari 2013.

Nya Hallberg-Rassy 55 anknyter till den stora 
framgången med Hallberg-Rassy 64, med mängder 
av naturligt ljus genom de stora härdade glasrutorna 
i salongen, genom de fyra skrovfönstren och de sju 
flushmonterade skylightluckorna. Av dessa finns tre 
skylights i salongen. Vitlackade träpaneler i salongs-
alkoverna bidrar yttrligare till den inbjudande luf-
tighets- och ljuskänslan. 

Jämfört med Hallberg-Rassy 54, har nya 55:an 
längre sittbrunn, så mycket som 30 cm längre. Rors-
manssitsen är lite upphöjd som på Hallberg-Rassy 64. 
Överbyggnaden är lägre i framkant och mer kilfor-
mad, och mer elegant än på 54:an. Som på Hallberg-
Rassy 64 är det inte nödvändigt med något garage för 
skjutluckan till nedgången. Även det bidrar till det 
rena utseendet på däck. Överdelen av sidopanelen till 
vindrutan är lite kurvad, som på nya 412. Styrpiedes-
talen har plats för "allt", med mängder av knappar och 
en 14 tums plotter. 

Förutom bekvämligheten med begreppet 
Knappsegling Du redan vant Dig vid på en Hallberg-
Rassy, kommer den nya modellen även att erbjudas med 
tryckknappsopererad kick och akterstagssträckare, bog- 
och häckpropellrar samt fram- och backgående försegel-
vinschar. 

Båten byggs med inbyggd storartad komfort för en 
liten besättning, och har en osedvanligt ljus och inbju-
dande inredning.

Första båten kommer att vara i produktion under 
Öppet Varv 24-26 augusti 2012, då det finns chans till 
en första smygtitt.

Ett av inredningalternativen i nya Hallberg-Rassy 55



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

 
Hallberg-Rassy har öppnat en utställningshall i 

Ellös, där båtar visas året runt. Vintertid är hallen full. 
Man kan då betrakta fem båtar i utställningshallen. Tag 
tillfället i akt och titta på en Hallberg-Rassybåt i lugn och 
ro utan det antal människor som normalt förekommer 

Utställningshall öppnad i Ellös
på båtmässor. 

Vi har dessutom i stort sett alla båttyper i produk-
tion, även de största såsom Hallberg-Rassy 64, 55 och 
48. 

Gori propeller
Steel Team A/S
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Hallberg-Rassy 64  
med superkabin  
för om masten 

Här ett foto av en Hallberg-Rassy 64 med 
superkabin för om masten och mahognyinredning. 
Sängkläderna kommer från Hallberg-Rassy Parts,  
www.hr-parts.com.

Hallberg-Rassy får högsta totalbetyg  
i stor marknadsundersökning 

Den vänstra kolumnen visar båtägande, vilket 
visar att Hallberg-Rassys marknadsandel ökat avse-
värt under 2011. 

Till höger visas vilket märke man avser att byta 
båt till, bland dem som anger att de avser att byta till 
ny båt. Avsikten att köpa ny Hallberg-Rassy bland 

nybåtsköpare har ökat avsevärt relativ totalmark-
naden. Hallberg-Rassy har klättrat så mycket att 
man gått upp till nummer 1 på hela marknaden för 
segelbåtar för nyköpsavsikt.

"Besitz" betyder nuvarande båtinnehav, "Neu-
kaufabsicht" står för nyköpsavsikt bland dem som 
avser köpa nytt. 

Några översättningar:
• baut Schiffe mit hoher Zuverlässigkeit   betyder   
 Bygger båtar med hög tillförlitlighet
• gute Verarbeitung betyder Bra finish
• hohe Qualität betyder Hög kvalitet
• schöne Optik betyder Vackert utseende
• modern/fortschrittlisch betyder Modern/innovativ
• bieten einen guten Service betyder Erbjuder god service
• gutes Preis/Leistungsverhältnis betyder Valuta för pengarna
• hoher Wiederverkaufswert betyder Högt andrahandsvärde
• ist eine bekannte Werft betyder Välkänt märke
• macht gute Werbung betyder Gör bra reklam
• besonders langlebig betyder Lång livslängd
• baut sportliche Schiffe betyder Bygger sportiga båtar
• baut Schiffe mit hoher Sicherheit/Seegängigkeit betyder 

Bygger båtar med hög säkerhetsfaktor/god sjövärdighet

Hallberg-Rassy fick högsta totalbetyg av alla segel-
båtsmärken på marknaden i en stor marknadsundersök-
ning utförd hösten 2011. Undersökningen utfördes på 
uppdrag av Yacht, Europas största seglingstidning, och 
man har gjort en sådan undersökning årligen i över tio år.

I den senaste undersökningen svarade 2 893 perso-
ner, en mycket hög siffra, vilket betyder att värdena har 
hög tillförlitlighet.

Det är nu fler antal personer bland Yachts läsare 
som säger sig planera att köpa en ny Hallberg-Rassy än 
något annat märke. Detta gäller både för nya och även 
för begagnade båtar. Marknadsandelen för både nya och 
begagnade båtar har stigit märkbart för Hallberg-Rassy.

Hallberg-Rassys värden är mycket höga och stabila. 
Ännu en gång får Hallberg-Rassy extraordinärt goda 
resultat. För första gången utser man det märke som får 
högsta totalbetyg. Det är Hallberg-Rassy. 



- Grundat 1943 -
Aktersittbrunnsbåtar: Hallberg-Rassy 310 - 342 - 372 - 412  Mittsittbrunnsbåtar: 37 - 40 - 43 Mk II - 48 - 55  - 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 19: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 under 
Öppet Varv kommer ett mycket stort antal båtar att 
visas upp. Totalt visas över 100 olika båttyper upp 
hos Hallberg-Rassy. Även tillbehörssidan har i år 
utökats så att hela 90 leverantörer av motorer, 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.

Premiär: nya Hallberg-Rassy 412
Fredag, lördag och söndag, alla dagar mellan kl 10.00 
och 18.00, visas Hallberg-Rassy 310, 342, 372, 37, 
40, 43 Mk II och 54 i vattnet och flagg skeppet Hall-
berg-Rassy 64 och många andra Hallberg-Rassybåtar 
under byggnation i olika stadier, inklusive smygtitt 
på nya Hallberg-Rassy 55, se sidan 20-21. Vid vissa 
stationer i varvet pågår båtbyggeri även under helgen. 
Varvet är mycket väl värt en resa för ett besök. Alla 
har möjlighet att gå snitslade banor genom hela 
varvet fredag kl 15.00-18.00 samt lördag och sön-
dag kl 10.00-18.00. Provseglingar finns det möj-
lighet till i begränsad omfattning måndagen den 27 
augusti efter särskild överenskommelse. Inträde till 

Öppet Varv helgen 24-26 augusti 2012
Öppet Varv och parkering är kostnadsfritt.

Föredrag om väder ombord av Anders Ljungkvist
På lördagkväll kl 19.00 hålls ett intressant föredrag 
på temat väder ombord av Anders Ljungkvist. En 
anmälan behövs till föredraget, se sidan 3 för när-
mare info. Föredraget 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 2013! 
Här följer några förslag till hotell: 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, telefon 031-758 50 00, Euroway Hotel, 
Göteborg, 031-58 07 50, Stockens Camping (lä-
genheter) 0304-51100, Tofta Gård (vandrarhem) 
telefon 0304-50380, Bed & Breakfast 12 km 
från varvet, tel 0731-827126, Kobbar och Skär, 
stuguthyrning telefon 070-292 73 88. Fler tips 
på bland annat hela 125 hotell i göteborgstrakten 
finns på www.hallberg-rassy.com

www.facebook.com/hallberg-rassy
www.hallberg-rassy.com


