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Hallberg-Rassy anställer 
fler båtbyggare 

På grund av en försiktigt bättre försäljning har 
Hallberg-Rassy nu anställt fler båtbyggare. Man har 
anställt ett antal kvalificerade båtbyggare inom kompe-
tenserna snickeri, tekniska installationer och teakdäck-
läggning.

För närvarande är allt anställningsbehov täckt.

Hallberg-Rassy 43  
snabbast i klassen i 

Newport to Bermuda Race  
Amerikanska Hallberg-Rassy 43:an ”Liberty Call” 

var snabbaste båt, både efter handikapp och även efter 
verkligt seglad tid i kappseglingen Newport to Ber-
muda Race. Långfärdskappseglingen är hela 635 sjömil 
lång. Förutsättningarna var idealiska för de deltagande 
båtarna. 6 båtar överträffade det gamla rekordet i denna 
106 år gamla kappseglingen. 

Ett varmt grattis till Liberty Calls skeppare och 
besättning!

Motorn i  
Hallberg-Rassy 64 

uppgraderas 
Motorn i Hallberg-Rassy 64 var redan för början 

väldigt kraftig, 280 hk. Det har nu uppgraderats ytter-
ligare till otroliga 300 hk med en Volvo Penta D6-300.

Med en kraftig maskin i kombination med 
en Gori overdrivepropeller kan Du uppnå förnuftig 
marschfart på låga varv och det ger lägre ljudnivå, min-
dre vibrationer, lägre bränsleförbrukning och längre 
räckvidd. Det är komfort!

Nytt rekord:  
en miljon nådda  

på Facebook på 7 dagar 
Detta är nytt rekord: Hallberg-Rassys Facebook-

sida www.facebook.com/hallbergrassy får fler och fler 
fans. Sidan har under sju dagar för första gången nått 
ut till över en miljon människor. Under perioden 26 
oktober 2012 - 1 november 2012 nåddes inte mindre än 
1 074 249 personer via Hallberg-Rassys Facebook-sida.

Svenska Hallberg-Rassy 64:an "Crux 6"
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Hallberg-Rassy 412 ”Rassker 412”, fullt cruising-
utrustad med rullmast, vann med betryggande margi-
nal startgruppen med 48 båtar. 412:an var snabbaste 
båt i klassen både på seglad och beräknad tid med en 
marginal på hela 5 minuter och 57 sekunder på beräk-
nad tid. SRS-talet var 1,286, men segermarginalen var 
så stor att man även vunnit med handikappet 1,330.

Alla som seglat Tjörn Runt vet att det är en 
mycket krävande segling. Hallberg-Rassy 412 seglade 
banan på precis 3 timmar och 50 minuter.

Exempel på andra båttyper i startgruppen är 
X-382, X-99, DS Match Racer 37, Melges 24, First 
36.7, Diva 39, Sweden Yachts 41 m fl.

Totalt blev Hallberg-Rassy 412 8:a av 430 båtar. 
Exempel på båtar som Hallberg-Rassy 412 slog totalt 
på beräknad tid är samtliga deltagande Xp 38, Xp 44, 
X-50, Bavaria 42 Match, HP 1030, First 40.7, Dehler 
39 SQ, X-35, Mumm 36, Luffe 4004, Arcona 400, 
X-332, Smaragd, Sweden Yachts 42, Elan 350, Soling, 
Express, H-båt med flera.

Exempel på båttyper som Hallberg-Rassy 412 
slog på seglad tid är samtliga deltagande av följande 

typer: Hanse 630E, Bavaria 42 Match, Dehler 39 SQ, 
First 40.7, Luffe 4004, Arcona 400, Sweden Yachts 42, 
Sweden Yachts 41 och Elan 350.

Den vinnande Hallberg-Rassy 412:an hade ett 
FatFurl rullstorsegel. FatFurl är en världsnyhet som 
för allra första gången kombinerar en riktig skädda 
i toppen, på 33 cm, och en ordentlig akterliksrunda 
på ett rullstorsegel. Det låter nästan för bra för att 
vara sant, men det är sant. För första gången finns ett 
rullstorsegel som visuellt och prestandamässigt kan 
fullt ut mäta sig med ett traditionellt segel för vikning 
på bommen och långa lattor. Seglet är särskilt utvecklat 
i samarbete mellan Hallberg-Rassy och Elvstrøm Sails 
och erbjuds nu inom OEM (nybåtsmarknaden) endast 
av Hallberg-Rassy.

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

Resultat finner Du under http://www.sandaker.
no/seilnett/resultatliste.aspx?seilasid=233&langid=3

Det vinnande resultatet i Tjörn Runt visar att en 
riktigt bekväm båt med rullmast kan vinna den mest 
krävande kappseglingen.

Hallberg-Rassy 412 med rullmast 
snabbast i klassen i Tjörn Runt

 
Hallberg-Rassy 412 har vunnit den hedervärda 

titeln Årets Segelbåt i Sverige, kategori Lyx. Juryn 
sammanfattar i diplomet: "För kreativ förnyelse av 
lyxbåtskonceptet" 

Av 28 nya båtar på marknaden, både svenska 
och utländska, nominerades nio båtar i tre kategorier.

Båtarna har testseglats och bedömts av en jury. 
Juryn består av både seglare och expertis. Kriterierna 
är seglingsegenskaper, design, nytänkande, inredning, 
byggkvalitet, utförande och pris. 

Juryns motivering lyder vidare:
”Störst, snabbast, mest teknisk och tänjd för att ge 

mycket, är Hallberg-Rassys första stora båt med aktersitt-
brunn. Med seglingsegenskaper nära en performancebåt 
tar den bra båtar för långa resor till en helt ny nivå. 
Nyast är parkeringshjälp, knappsegling och allt-i-ett-
skärm på piedestalen, som gör att båten imponerar på 
innovation.”

Hallberg-Rassy 412 vinnare av  
Årets Segelbåt i Sverige 2013

Hallberg-Rassy 412 - fart och komfort i samma båt
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Hallberg-Rassy 412  
nominerad till Hiswa 

Boat of the Year i Benelux
Fem båtar valdes ut för utmärkelsen Hiswa 

Boat of the Year. Efter provseglingar på IJsselmeer i 
Holland den 16 oktober 2012 under perfekta förhål-
landen, gallrades de fem ned till tre båtar. Dessa tre 
båtar nominerades till Hiswa Boat of the Year. En av 
dessa är Hallberg-Rassy 412. Hiswa är den holländ-
ska båtbransch organisationen och arrangören av två 
holländska båtmässor. Hiswajury består av journalister 
från fem tidningar; Varen från Belgien, Waterkampio-
en från Holland, Nautique från Holland, de Telegraaf, 
en holländsk morgontidning, samt Hiswa Magazine. 

Hallberg-Rassy  
mest sålda båten i 

största svenska båtklubben
Hallberg-Rassy har tagit rejält med marknadsan-

delar på svenska marknaden. Svenska Kryssarklubben 
är med bred marginal den största båtklubben i Sverige, 
med drygt 40 000 medlemar. Bland nyregistrerade 
båtar tillverkade 2012, är Hallberg-Rassy det vanligaste 
märket bland alla båtar på marknaden. Och då räknar 
man antal båtar, inte värde.

En holländsk Hallberg-Rassy 412

Hallberg-Rassys turkiske 
representant vann Laser 
Radial European Youth 

Championships   
Hallberg-Rassy representeras i Turkiet av familjen 

Kaynar. Sonen Alican Kaynar företrädde Turkiet i OS 
i Finnjolle och dottern Pinar Kaynar vann europeiska 
ungdoms-EM i Laser Radial. Pinar vann i närmast 
utklassningsstil, med hela 29 poäng tillgodo till tvåan 
Daphne Van der Vaart från Nederländerna. 

Ett varmt grattis till Pinar Kaynar!

Fri ARC-support för 
Hallberg-Rassybåtar 
För 14:e året i rad tillhandahåller Hallberg-

Rassy gratis ARC-support för Hallberg-Rassybåtar. 
Supporten omfattar inspektion av viktiga kompo-
nenter inför atlantseglingen och nyttiga tips ges. Vår 
support kommer att finnas på plats på Gran Canaria 
från tisdag 5 november till onsdagen den 13 novem-
ber 2013.

ARC står för Atlantic Rally for Cruisers och 
seglas från Gran Canaria till St Lucia i Karibien. 
Åtskilliga Hallberg-Rassybåtar har vunnit sin klass 
eller till och med ARC totalt. Till exempel vann både 
2011 och 2010 olika Hallberg-Rassy 54:or sina kat-
egorier. 

Alla deltagande Hallberg-Rassybåtar kontaktas av 
varvets support.
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En Hallberg-Rassybåt, byggd 1976, är den allra 
första segelbåten som lyckats segla genom den nord-
ligast möjliga nordvästpassagen. Denna historiska 
segling gick norr om Banks Island i Mc Clure Strait. 
Hittills har denna passage varit blockerad av is. Många 
segelbåtar har tidigare provat, men misslyckats, att ta 
sig igenom denna passage.

 

Båten är en Hallberg-Rassy Monsun 31, med 
namnet Belzebub II, med en besättning på tre unga 
killar; båtägaren Edvin Buregren från Sverige, Nicolas 
Peissel från Kanada, och amerikanen Morgan Peissel.

 För mer information, många fina bilder och 
intressanta filmer, se följande webbsida på svenska och 
engelska: www.belzebub2.com

Hallberg-Rassy genomförde  
historisk nordvästpassage

Hallberg-Rassy 310
• Generatorn är uppgraderad från 80 till 115 A, mo-
torn blir en Volvo Penta D1-20
• Ny standardinstrumentering är Raymarines nya in-
strumentserie; Raymarine i50 Tridata
• En brandplugg in i maskinrummet har införts, så 
att man kan stoppa in munstycket till brandsläckaren, 
utan att tillföra onödigt mycket syre. Detta har tidigare 
redan funnits på mittsittbrunnsbåtar
 
Hallberg-Rassy 342
• Ny standardinstrumentering är Raymarines nya in-
strumentserie; Raymarine i50 Tridata
• En brandplugg in i maskinrummet har införts, så 
att man kan stoppa in munstycket till brandsläckaren, 
utan att tillföra onödigt mycket syre. Detta har tidigare 
redan funnits på mittsittbrunnsbåtar

Hallberg-Rassy 372
• Ny standardinstrumentering är Raymarines nya in-
strumentserie; i50 Speed, i50 Depth samt i60 Wind
• En brandplugg in i maskinrummet har införts, så 
att man kan stoppa in munstycket till brandsläckaren, 
utan att tillföra onödigt mycket syre. Detta har tidigare 
redan funnits på mittsittbrunnsbåtar

Hallberg-Rassy 40
• Ny standardinstrumentering är Raymarines nya in-
strumentserie; i50 Speed, i50 Depth samt i60 Wind

Hallberg-Rassy 412
• Ett tvärskåp akterkabinen eller akterkabinerna har införts
• Ny standardinstrumentering är Raymarines nya in-

strumentserie; i50 Speed, i50 Depth samt i60 Wind
• En brandplugg in i maskinrummet har införts, så 
att man kan stoppa in munstycket till brandsläckaren, 
utan att tillföra onödigt mycket syre. Detta har tidigare 
redan funnits på mittsittbrunnsbåtar

• Ny färg på arbetsplattor av kompositsten i pentry och 
toalettutrymmen, som setts i Hallberg-Rassy 55

Hallberg-Rassy 43
• Avsevärd facelift, se sidorna 16-17

Hallberg-Rassy 48
• Avsevärd facelift, se sidorna 14-15

Hallberg-Rassy 55
• Ny standardinstrumentering är Raymarines nya in-
strumentserie; i50 Speed, i50 Depth samt i60 Wind
• Nya, eleganta, infällda gångjärn till sittbrunnsstuven

Hallberg-Rassy 64
• Huvudmaskinen uppgraderas från 280 till hela 300 hk

• Ny, mer elegant design på vindrutan med rundade 
överkanter på sidopanelerna, liknande det som finns på 
412, 43 Mk III, 48 Mk II och 55
• Ny standardinstrumentering är Raymarines nya in-
strumentserie; i50 Speed, i50 Depth samt i60 Wind.
• Ny färg på arbetsplattor av kompositsten i pentry och 
toalettutrymmen, som setts i Hallberg-Rassy 55
• Förbättrad åtkomst av stuvutrymmen under förpiks-
kojer och sidostuvar akterdäck

Ständiga förbättringar, årsmodell 2014



Som traditionen bjuder, arrangeras ett intressant före-
drag under Öppet Varv. Janne och Calle, som seglat 
Hallberg-Rassy 42E "Albatross" jorden runt, håller 
årets Öppet-Varv-föredrag. Föredraget handlar om de-
ras segling jorden runt. De gick på fem år från att inte 
kunna segla och inte ha någon båt, till att genomföra 
en ytterst givande segling jorden runt. Föredraget  
kommer att gå av stapeln fredagen den 23 augusti kl 
19.00 och börjar med middag, följt av föredraget.

Du kommer också ha chansen att köpa en sign-
erad bok av Janne och Calle.

Föredraget kommer att hållas på svenska. Eftersom 
antalet platser till föredraget är begränsat och vi vill und-
vika bokningar som inte blir något av, tar vi en anmäl-
ningsavgift på 300:- SEK per person. Detta inkluderar 
middagen med dricka. Vänligen betala i första hand 

Intressant föredrag på fredagkväll under Öppet Varv

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

Föreningsgatan 26 · 211 52 Malmö · Tel. +46 40 20 66 60
 
info@pantaenius.se · www.pantaenius.se
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deI värsta fall en självrisk och ofta  
inte ens det!

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 båten är 8 år)

Nytt för gammalt 
inga åldersavskrivningar

Fast försäkringsbelopp

in beloppet på vårt bankgironummer 541-2051 och 
meddela namn, antal personer, mejladress och mobil-
nummer. Till nöds går det även att arrangera betalning 
per kort. Skicka då till info@hallberg-rassy.se eller faxa 
till 0304 50486 ett foto eller skannad handdskriven 
lapp och meddela oss Ert Visa-, Eurocard- eller 
Mastercard-nummer med giltighetsdatum, korttyp, 
namn, adress, antal personer, telefonnummer, mejl-
adress samt skriftligt medgivande till oss att debitera 
ovan an givna belopp. Av säkerhetsskäl avråder vi från 
att skicka uppgifterna som textmeddelande via e-mail. 
Glöm inte att ange ovanstående upp gifter. Tidigare 
år har evenemanget blivit fullbokat. Vi rekommend-
erar Er därför att skicka Er anmälan snarast möjligt. 
Parkering, liksom att besöka varvet och se båtarna i 
sjön är kostnadsfritt.
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Mr Martin Silva, Mares Chile

En privat europeisk segelklubb, British Kiel 
Yacht Club, äger en flotta bestående av tio Hallberg-
Rassy 342. Klubben har beslutat att förnya flottan. 
Ytterligare en gång har klubben undersökt markna-
den för 31 till 35 fots segelbåtar. Resultatet blev åter 
en order på tio stycken Hallberg-Rassy 342.

Klubben har gjort detaljerade studier av kon-
kurrerande båtar. Man har provseglat, studerat bygg-
metoder, möjligt andrahandsvärde, reservdelsförsörj-
ning, prisvärdhet med mera. Analyserna har pågått 
under mer än ett års tid.

BKYC, British Kiel Yacht Club, är belägen i 
Kiel i norra Tyskland. Engelska militären hyr båtarna 
för utbildning i segling. Normalt seglas båtarna av 
soldater i engelska armén men även soldater från 
flyget, flottan samt privatpersoner med anknytning 
till engelska försvarsmakten. Mellan fem och sju 
personer finns ombord på varje båt. En charterperiod 
är cirka fem dygn. Båtarna seglas normalt i danska 
farvatten. Den seglade distansen är cirka 150 sjömil 
per chartertillfälle.

Hallberg-Rassy 46 "Mahina Tiare III"

Båtarna seglas intensivt från början av mars till 
slutet av november. Varje båt seglas årligen cirka  
7 000 sjömil. Detta motsvarar ungefär så mycket 
som en normal familjebåt används i sju år.

BKYC har ett eget varv där man utför professi-
onellt underhåll och vinteruppläggning av sina båtar.

Klubben förnyar sin flotta efter tre eller fyra år. 
Detta är den femte gången ordern går till Hallberg-
Rassy. Inget annat varv har fått så många beställ-
ningar från BKYC. 

Tidigare har BKYC haft en flotta om tolv 
stycken Hallberg-Rassy 29, ytterligare en bestående 
av tolv Hallberg-Rassy 31 och två gånger en flotta 
bestående av tio Hallberg-Rassy 342. Det gör till-
sammans 54 stycken Hallberg-Rassybåtar!

De nya båtarna skall levereras februari 2014. 
Den tidigare flottan är nu till salu. Varje båt kostar  
137 000 Euro exklusive moms. Den gamla flottan 
kommer att levereras hösten 2013 men kan beställas 
redan nu. V g kontakta flag@bkyc.de för närmare 
info om de begagnade båtarna.

Segelklubb förnyar flottan av tio Hallberg-Rassybåtar

info@elvstromsails.com

Now comfort comes with performance!
                       - or the other way round...

If you supply to Hallberg-Rassy, you know you must be one of the 
very best in the business. Elvstrøm Sails delivered all sails for 
Hallberg-Rassy since more than 20 years!
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Det rådde perfekta väderförhållanden i det 
traditionella "Hallberg-Rassy-Rallyt där alla vinner" 
14-15 juni 2013, med vindar på 6-8 meter per sekund 
från syd-sydväst och solsken. 

20 besättningar från 7 länder samlades och hade 
två trevliga dagar tillsammans med två middagar och 
frukost. Många fann nya vänner. 

Det fanns ingen tidtagning och alla blev vinnare i 

Klass       Båttyp   Båtnamn  
 
Första båt i mål      Hallberg-Rassy 55  
 
Längst väg till Ellös (Seglade från USA)   Hallberg-Rassy 48  Bella Rose, USA  
 
Flest fenderbrädor ombord    Hallberg-Rassy 48  Emilija, Irland
 
Snabbaste båt med Echomax radarreflektor  Hallberg-Rassy 43 Mk II  Rackar´n, Sverige
 
Snabbaste Hallberg-Rassy 43 med hardtop  Hallberg-Rassy 43  Duo, Finland

Nyaste båt      Hallberg-Rassy 372  Jovel, Tyskland
  
Flest antal ben ombord (2 vuxna, 3 barn, 2 hundar) Hallberg-Rassy 372  Tess, Sverige
 
Kaptenen med de coolaste solglasögonen   Hallberg-Rassy 37  GoAgain, Sverige
 
Vinnare av yngste hund ombord      Hallberg-Rassy 37   Gefion, Sverige

Flest flaggor i masten     Hallberg-Rassy 37  Joyce, Danmark

Bryggseglarpriset     Hallberg-Rassy 37   Siller Lass, Norge

Gladaste besättning     Hallberg-Rassy 36  Maverick, Sverige 
  
Snabbaste båt med självslående fock   Hallberg-Rassy 342    Kirsikka, Norge

Snyggaste tjuvstart     Hallberg-Rassy 342  Filuren, Sverige 
 
Största vita fendrar på akterspegeln   Hallberg-Rassy 342  Zephyros, Sverige 

Snabbaste Hallberg-Rassy 342 med radarstolpe  Hallberg-Rassy 342  Elinor, Sverige

Nyaste segelbåtsägarna (har tidigare haft motorbåt) Hallberg-Rassy 34  Henny, Sverige

Snabbaste båt utan Hallberg-Rassy-logo på storsegelkapellet Hallberg-Rassy 34  Anna, Sverige

Snabbaste Hallberg-Rassy 310 med tonårsbesättning Hallberg-Rassy 310  Morris, Sverige

Bästa chicken-wrap-kock     Hallberg-Rassy 310  Märta, Sverige

Resultat från Hallberg-Rassy-Rallyt där alla vinner 2013
någon kategori. Priserna var generösa, med till exempel 
en Raymarine kartplotter, en fällcykel, en minisafe, 
en inverter, Musto seglarjackor, en sprayhood, vinsch-
handtag, automatiska flytvästar, kikare, verktyg, led-
belysningar och mycket mer. 

Nästa Hallberg-Rassy-Rally där alla vinner, 
kommer att hållas i Ellös den 13-14 juni 2014, så boka 
in det i Din kalender redan nu!



Hallberg-Rassy firar 70 år

Rasmus 35 från 60-talet

Kungsvikenvarvet
Snart ville Christoph Rassy stå på egna ben. Av en tillfäl-

lighet sammanföll detta med att en ledande båtbyggare bytte 
lokaler. Denna båtbyggare var Harry Hallberg. I mitten 
av 60-talet blev nämligen varvet i Kungsviken för litet för 
Hallberg. Därför byggdes nya lokaler i Ellös, 10 km sydväst 
på Orust.

Christoph Rassy köpte Hallbergs gamla varvslokal i 
Kungsviken.

 
Harry Hallberg och Christoph Rassy var konkurrenter 1965-1972

Först byggde även Rassy båtar helt på "one-off" basis. 
Den första båten som kom att byggas i serie av Christoph 
Rassy var Rasmus 35, ritad 1966 av dåtidens ledande kon-
struktör när det gällde att rita eleganta båtar, Olle Enderlein. 
De två första exemplaren byggdes helt i mahogny och varje 
båt tog ett år att bygga. Rasmusen var i många avseenden en 
föregångare. Man var pionjär med en långfärdsseglare som 
hade en kraftig motor och en välskyddad sittbrunn med en 
vindruta. Någonting som gäller för Hallberg-Rassybåtarna 
än i dag. När Rasmusen kom var det många som lyfte på 
ögonbrynen. En del tyckte att båten var på tok för stor. 
35 fot var enormt på den tiden. Och dessutom var det en 
segelbåt med vindruta! Det var en kombination man aldrig 
skådat tidigare. Idag är det en självklarhet på en riktig båt. 
Samtidigt byggde Hallberg sina båtar i Ellös. Hallberg var en 
förebild när det gällde att serietillverka segelbåtar. Eleganta, 
attraktiva båtar till rimlig prisnivå tack vare serietillverkning 
och plastskrov.

 
Hallberg-Rassy sedan 1972

1972 drog sig Harry Hallberg tillbaka. Återigen rå-
kade det passa sig så bra att Rassy i Kungsviken såg sig 
om efter nya, större lokaler. I Ellös byggdes nu Mistral 33 
med träöverbyggnad i mahogny, halvtonnaren Mistress 
32, bästsäljaren P-28 och lilla gula 24-fotaren Misil II, 
Alla ritade av Olle Enderlein, utom P-28, som var ritad av 
Harry Hallberg. 1972 köpte Rassys Båtbyggeri i Kungsviken 
Aktiebolaget Harry Hallbergs Varvsindustri i Ellös. Eftersom 
Hallberg med bred marginal var det största och mest kända 
märket med sina fyra modeller mot Rassys Rasmus, blev det 
nya namnet Hallberg-Rassy Varvs AB. Harry Hallberg och 
Christoph Rassy har dock aldrig varit kompanjoner.

 Som kuriosa kan berättas om en båtspekulant som 
1972 stod och tvekade mellan att köpa en Mistral 33 från 
Hallberg eller en Rasmus 35 från Rassy. Rasmusen var 
dubbelruffad och Mistralen enkelruffad. Mannen gick till 
en försäljare hos Hallberg och frågade varför man skulle 
välja Mistralen."Eftersom båten är enkelruffad riskerar 
man inte att få vattenskvätt in i akterruffen" blev svaret. 
Spekulanten åkte senare till Rassy för att titta på Rasmus. 
Följande dialog kom att utspela sig: 

Spekulanten till Rassy "Varför inte en enkelruffad båt, 

Hallberg-Rassy håller flaggan högt för svenskt båtbyggeri. 
Under 2013 blir varvet hela 70 år. Harry Hallberg bör-
jade sin verksamhet redan 1943. I vår moderna tidsålder 
kan det vara bra att veta, att Hallberg-Rassy existerade 
redan på den tiden när båtbyggeri betydde träbåtar och 
enstaka handbyggda exemplar. Vi har redan från allra 
första början koncentrerat oss på att bygga komfortabla 
långfärdssegelbåtar med eleganta linjer. Vi har hela tiden 
varit vårt koncept trogna. En Hallberg-Rassy har alltid 
haft rejäla arbeten, välskyddad sittbrunn, lång livslängd 
och fina seglingsegenskaper med en hög grad av komfort. 

 
Harry Hallberg

Vad som idag heter Hallberg-Rassy, startade som två 
separata varv. Harry Hallberg levde mellan 1914 och 1997. 
Han började bygga träbåtar 1928 vid 14 års ålder. 1943 
öppnade Hallberg eget varv i Kungsviken på Orust.

Till en början byggde Harry båtar helt i trä och mer eller 
mindre på känn. Lösningarna diskuterades och pekades fram 
tillsammans med beställaren. Ritningar existerade knappast. 
"Den som inte klarar av att bygga en båt utan ritningar, är 
ingen riktig båtbyggare", sa man.

Den första båten som byggdes i serie var Folkbåten. 
1947 byggdes varvet ut. Även Kungskryssaren som kom i 
mitten av 50-talet blev en stor framgång. Båda dessa model-
ler byggdes dock av en lång rad olika varv.

Det som utmärkte Hallberg allra mest, var att han tidigt 
förstod fördelarna med att bygga i plast och att bygga i serie. 
Man hörde 1963 till pionjärerna när det gäller serietillverk-
ning av segelbåtar i plast. Han var den första som hade riktig 
framgång i Sverige med att bygga "Träbåtar med plastskrov" 
i serie. P-28 blev en mycket stor framgång och en förebild i 
många avseenden. Man hade tidigt exportframgångar och de 
hundra första P-28:orna gick alla till USA.

 
Christoph Rassy

Christoph Rassy växte upp i Bayern i Sydtyskland vid 
en sjö vid namn Starnberger See. Det stora intresset var att 
bygga egna båtmodeller och båtar. Han ville lära sig mer 
om båtar och blev båtbyggarlärling hos ett litet träbåtsvarv 
i Sydtyskland. Snart ville Christoph bygga och segla större 
och präktigare båtar för större vatten. Hans resonemang var 
att eftersom Sverige är ett stort och vackert land med mycket 
vatten, måste det förmodligen byggas stora fina båtar där. 
Följaktligen skrevs några brev till ett antal svenska varv, när-
mare bestämt fyra stycken, med förfrågningar om han kunde 
få komma dit och jobba. Två varv svarade negativt, ett sva-
rade inte alls och ett svarade positivt. 1962 kom Christoph 
med två tomma händer till Sverige och Nötesund för att 
bygga båtar. På dagtid byggde han båtar åt ett varv som idag 
sedan många år inte längre existerar. För att dryga ut kassan 
byggde den unge Rassy båtar till sig själv på fritiden. Båtarna 
kappseglade han med, vann och sålde med förtjänst. 

 



Hallberg-Rassy firar 70 år

Hallberg-Rassy 352 från 1978Kring 1972

så man slipper vatten som stänker in i akterruffen?" 
"Vem säger att det skulle vara så?", frågade Rassy. 
"De på Hallberg i Ellös", svarade spekulanten.
"Det kommer de aldrig mer att säga", svarade Rassy
"Jaså, varför inte det?", frågade spekulanten.
"Jag köpte Hallbergvarvet i förmiddags", svarade 

Rassy
Det blev en Rasmus som beställdes. Båten har än idag 

samma lyckliga ägare.
Och vattnet skvätter inte in i akterruffen.
 

Nya bästsäljaren - Monsun 31
Den första nya modell som från början kom ut under 

Hallberg-Rassys namn var Monsun 31, som ritades 1973 
och sjösattes 1974. Båten blev en mycket stor kommersiell 
framgång med 904 sålda exemplar fram till 1982, det högsta 
antal en Hallberg-Rassy någonsin hittills sålts i. 

För att möta efterfrågan byggdes varvet ut till dubbla 
ytan 1975.

 
Hallberg-Rassy 41 - det nya flaggskeppet

Nästa modell som kom var  Hallberg-Rassy 41. Bå-
ten blev snabbt en trendsättare. Det var den första båten 
med genomgång till akterruffen under däck. Principen för 
inredningslayout för en mittsittbrunnsbåt i den här storleks-
klassen är idealet än idag, även om lösningen idag är mycket 
förfinad. Man kan fråga sig om detta är slentrian eller en 
väl utprövad layout. Ju mer man studerar saken desto mer 
uppen bart blir det att detta är en optimal layout för en cen-
tercockpitbåt i den här storleksklassen. 

 Hallberg-Rassy 41 har en fri passage från för till akter 
i en durknivå. Pentryt är placerat bredvid nedgången, ur 
vägen för alla som behöver gå förbi. En sjögående layout 
med full ståhöjd i hela pentryt. Arbetsbordet på motsatt sida 
är generöst med sits i båtens färdriktning. 

Vidare är Hallberg-Rassy 41 en långfärdsbåt med köl 
och roder separerade och bland annat en blå rand runt den 
välskyddade sittbrunnen. 

Storleken på båten och dess utrustningsnivå var spek-
takulär för sin tid; tryckvatten, varmvatten, dusch, elektrisk 
ankarvinsch, rullgenua, två separata toalettutrymmen, 
kraftig motor, väldimensionerad och elegant träinredning 
invändigt och graciösa linjer utvändigt.

Allt detta är grundläggande, om än kraftigt förfinat, än 
idag. Över 100 båtar byggdes under kort och intensiv period 
från 1975 till 1979, plus ett fåtal ytterligare fram till 1981.

 Hallberg-Rassy 38, designad 1976, blev också en 
trendsättare med samma princip för inredningslayouten. 
38:an var den första båten med den karaktäristiska blåa 
randen runt skrovet, vilket väl dolde det förhållandevis höga 
fribordet jämfört med 41:an. 

Hallberg-Rassy 352 från 1977/78 blev en enorm 
kommers iell framgång, med mer än 800 båtar sålda fram 

till 1989. Detta var första gången någon lyckats kombinera 
genomgång under däck till akterruffen i en 35-fotare, med 
uttalat vackra linjer. Hallberg-Rassy 352 erbjöd storbåts-
egenskaper till en rimlig prisnivå.

I en annons för Hallberg-Rassy 312 från 1979 står: 
"Den nya snabba långfärdsbåten. Du känner lätt igen nya 
Hallberg-Rassy 312 på den moderna linjen och designen 
som har blivit karaktäristisk för den nya generationen lång-
färdsbåtar från Hallberg-Rassy. …elegant teakdäck, modern, 
lätthanterlig rigg, ordentligt med svängrum invändigt och 
utsökta träarbeten" Hallberg-Rassy 312 byggdes i 690 exem-
plar fram till 1992

Hallberg-Rassy 49, som kom 1982, var med sina 15 
meter ett imponerande flaggskepp för det svenska båtbyg-
gandet.

 
One-off-båten Rassker

År 1983, ritade och byggde då 16-årige Magnus Rassy 
en experimentbåt som fick namnet Rassker. Skrovet byggdes 
med high-tech-fibern Aramid på kärna av Divinycell. Detta 
var den första båt som byggdes hos Hallberg-Rassy som hade 
en utanpåliggande blyköl och akter med integrerad bad-
plattform. Skrovlängden var 26 fot och båten vann många 
kappseglingar då och än idag. 

 
Hallberg-Rassy 382 - Enderleins sista design

Hallberg-Rassy 382 kom 1984 och blev Olle Enderleins 
sista design och även den sista Hallberg-Rassyn med inplas-
tad köl. Denna modell markerade därför slutet på en era. 
120 båtar byggdes mellan 1984 och 1992.

 
Fåtöljer 1985

År 1985 byggdes en Hallberg-Rassy 49 med två be-
kväma fåtöljer i salongen. Detta var något som inte skådats 
tidigare i en segelbåt. Nu kan Du hitta liknande lösningar 
från varv från hela världen, men inga är så komfortabla som 
originalen från Hallberg-Rassy. 

 
Specialbygget Rassker Magnum

1987 byggdes ytterligere en experimentbåt ritad av Magnus 
Rassy, 35-fotaren Rassker Magnum. Även denna båt blev en 
framgång kappseglingsmässigt, med bland annat klasseger i 
Tjörn Runt och totalplacering strax före Sveriges dåvarande 
seglingselit som förberedde sig för America´s Cup i båtarna 
Kookaburra och New Sweden, men fick se sig slagna med 
några sekunder av Rassker Magnum. Båtarna Rassker och 
Rassker Magnum var inget för Hallberg-Rassy att sätta i serie-
produktion, men gav många nyttiga lärdomar om hur framtida 
Hallberg-Rassybåtar skulle se ut och inte skulle se ut. Många 
saker dessa båtar var först ut med finns i dagens Hallberg-
Rassybåtar. Samtidigt förstod man betydelsen av ett ordentligt 
kölsvin och en lätthanterlig rigg, vilket dessa båtar inte hade.  
Något år senare, som ett resultat av erfarenheterna med Rassker 
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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 9 500 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

klassisk på samma gång. Detta skapades utan att kompro-
missa med robusthet, sjövärdighet, komfort, säkerhet och fina 
snickerier. Seglingsglädje och komfort fanns från och med nu 
i samma båt.

 
Nytt 53 fots flaggskepp

1992 sjösattes ett nytt flaggskepp, Hallberg-Rassy 53. 82 
båtar byggdes under femton år, från 1992 till 2006.

 
Hallberg-Rassy NewsLetter kom 1995

Varje enskilt år sedan 1995 har en tryckt version av 
Hallberg-Rassy NewsLetter kommit ut. Trycksaken innehål-
ler intressanta nyheter om Hallberg-Rassy, skriven av insiders. 
Du kan ladda ned alla tidigare utgåvor på Hallberg-Rassys 
Download-sida.

 
Webbsida 1996

När Hallberg-Rassys webbsida kom online 1996, var det 
en av de allra första hemsidorna för en båtbyggare i Europa. 
Redan då var sidan osedvanligt innehållsrik. 

 
Första plastbåten på museum en Hallberg-Rassy

1996 blev Hallberg-Rassy Monsun 31:an "Golden Lady" 
första plastbåten på ett museum, efter tre och ett halvt varv 
runt jorden. Svenske ensamseglaren Kurt Björklund donerade 
sin båt till Råå Museum. 

Kurt Björklund var förste ägaren och fick leverans av 
båten i varvets hamn i Ellös 1974. Kurt visste att han ville 
långsegla, men att det skulle bli hela tre och ett halvt varv runt 
jorden, ensam, kunde han då inte ana. 1983 pensionerade sig 
Kurt och begav sig ut på sin första ensamsegling jorden runt. 
Efter första varvet fick Kurt höra: "Bra gjort, men någon riktig 
jordenruntsegling var det inte om man inte rundat något horn" 
Således seglade Kurt jorden runt en gång till, denna gång via 
Kap Horn. När han kom hem fick han höra: "Bra gjort, men 
en riktigt väl genomförd jordenruntsegling går via bägge hornen; 
Kap Horn och Afrikas sydspets". Sagt och gjort, Kurt seglade 
ånyo jorden runt, nu via både Kap Horn och Afrikas sydspets. 
Nu var det ingen som kunde säga annat än att Kurt var en 
riktig jordenruntseglare!

Kurt skänkte sin trotjänare till Råå Museum. -Jag gav 
106 000 kr för henne ny och skulle kanske ha fått drygt  
300 000 kronor om jag sålde henne. Men jag skulle inte klara 
av att inte veta var hon är och hur det går för henne. Jag avstår 
hellre från pengarna och får ro i själen i stället, sa Kurt, som 
levde mellan 1921 och 2006. 

 
Separat bolag för reservdelar och tillbehör från 1998
1998 startades ett separat bolag, bara för att hantera 

original Hallberg-Rassy reservdelar och tillbehör. Med 8 900 
levererade båtar är detta en viktig uppgift. Idag är Hallberg-
Rassy Parts AB ett företag inom Hallberg-Rassykoncernen. 
Fyra personer är här anställda på heltid, specialiserade på att 
enbart hantera reservdelar och tillbehör. I webbshoppen  
www.hr-parts.com hittar Du tusentals artiklar med foto och 
pris.

 
Ännu större flaggskepp

Tiden var mogen för ett ännu större flaggskepp. Hallberg-
Rassy 62 presenterades i ritningsform 1997 och hade världs-
premiär på båtmässan i Düsseldorf januari 1998. 25 båtar 
bygg des fram till 2011, en hög siffra för den här storleken av 
båt. 

 
Kung och Drottning i strumpläst på en Hallberg-Rassy

1999 besökte HKH Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, 
Hallberg-Rassy på världens största båtmässa, i Düsseldorf, 
tillsammans med HKH Silvia, Sveriges Drottning. Maritimt 
riktigt, tog både Kungen och Drottningen av sig skorna när 

Magnum, kom den smått revolutionerande Hallberg-Rassy 
34.

CNC-styrd tillverkning från 1987
Redan 1987 införskaffade Hallberg-Rassy sin första 

CNC-styrda fräsmaskin för att skära ut detaljer till inredning-
en. Delar kunde nu fräsas ut till en hittills oanad precision 
och med minimalt spill.

 
Egen skrovlaminering från 1987

1987 köptes även ett företag upp, som i många år fung-
erat som legotillverkare av plastskrov till Hallberg-Rassy. Från 
1987 ingår Hallberg-Rassy Marinplast AB som ett helägt 
dotterbolag till Hallberg-Rassy AB. Hallberg-Rassy har sedan 
dess full kontroll över hela bygget, både när det gäller trä- och 
plastarbeten. Vi vill samtidigt passa på att ta död på rykten att 
skrov till andra varv byggs här. På Hallberg-Rassy Marinplast 
byggs det och har det alltid bara byggts skrov åt Hallberg-
Rassy, och inte åt någon annan.

 
Germán Frers 

- vår tids mest talangfulla yachtdesigners
1988 inledde varvet ett framgångsrikt samarbete med vår 

tids skickligaste yachtdesignkontor: Germán Frers från Argen-
tina. Germán Frers (uttalas Hermaan Frers) är lika välkända 
för Superyachts som att rita planetens mest eleganta cruising-
båtar. Frers kommer från en riktig båtbyggarfamilj. Nuvaran-
de Frers Seniors far hade eget varv för crusingbåtar. Hallberg-
Rassy har alltid varit kända för sjövärdighet, robusthet, 
komfort, fina snickerier, omsorgsfulla tekniska installationer 
och rejäl tankkapacitet med stora motorer. Senaste generatio-
nen Hallberg-Rassybåtar erbjuder dessutom det bästa Du kan 
få tag på när det gäller elegans, prestanda och lätthanterlighet.  
Germán Frers har hittills ritat 20 modeller åt Hallberg-Rassy, 
i kronologisk ordning: 45, 36, 34, 42F, 39, 31, 53, 46, 62, 
43, 40, 37, 48, 342, 54, 372, 310, 64, 412 och 2013 års nya 
modell; Hallberg-Rassy 55. Åtskilliga vinster i t ex ARC över 
Atlanten och Tjörn Runt bevisar att en bekväm cruiser inte 
behöver sakna prestanda.

Hittills har Hallberg-Rassy levererat 8 900 båtar, varav 
Frers ritat 2 900.

 
Hallberg-Rassy 45 - första Frers-designen

När Hallberg-Rassy 45 sjösattes 1988 var hon en trendset-
ter. Det var första Hallberg-Rassyn som designats av Germán 
Frers. Hallberg-Rassy 45 kom med nyheter som extern blyköl, 
den kraftiga bottenstocken mellan köl och durk, längs och 
tvärs båten från för till akter, vilket styvade upp båten avse-
värt. Dessutom är skrovet isolerat med Divinycell, som har 
slutna PVC-celler som inte absorberar vatten. Divinycell isole-
rar väl mot både kyla och hetta och ger dessutom en slät och 
lättstädad skrovinsida, i motsats till gamla tiders stringers. 

45:an kombinerade alla Hallberg-Rassys typiska kän-
netecken med seglingsegenskaper som hittills var okända för 
den här typen av båt. En Hallberg-Rassy 45:a vann totalseger 
i ARC över Atlanten, i konkurrens med ett brett spektrum av 
båtar som Whitbreadbåtar och racers/cruisers till mindre mer 
familjebetonade båtar.

 
Smått revolutionära Hallberg-Rassy 34

1990 sjösattes smått revolutionära Hallberg-Rassy 34. 
Båten uppstod ur erfarenheterna från 35-fotaren Rassker 
Magnum, ett specialbygge sjösatt tre år tidigare, skapad av 
då 20-årige Magnus Rassy, för att han ville ha en båt med 
seglingsglädje. 34:an var avsedd att kombinera det bästa ur 
Rassker Magnum med det bästa Hallberg-Rassy stod för, ska-
pat av en designer med världsnamn. Precis det lyckades, 34:an 
blev an föregångare för en helt ny generation Hallberg-Rassy 
med kombinationen av seglingsglädje och mycket komfort.  
Den nya båten blev något så motsägelsefullt som yngre och 
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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

Inte konstigt att Hallberg-Rassy 372 både vann European 
Yacht of the Year 2010, Luxury Cruiser och även blev utsedd 
till Bäst i test i en stor jämförelsetest av 8 snabba 37-fotare i 
tidningen Seilas i Norge.

 
Två nya toppmoderna lackeringsmaskiner

2008 och 2009 installerades två nya toppmoderna 
lackeringsmaskiner. Detta ökade både finish, hållbarhet och 
miljövänlighet samtidigt. Det nya huvudkontoret i hamnom-
rådet skapade nödvändig plats för dessa maskiner.

 
Nytt flaggskepp - Hallberg-Rassy 64

Hallberg-Rassy 64 är den största båt Hallberg-Rassy 
någonsin byggt. Världspremiären skedde på båtmässan i Düs-
seldorf 2011. Hallberg-Rassy 64 var den största segelbåten på 
världens största båtmässa.

Hallberg-Rassy 64 är en milätande världsomseglare för en 
familjebesättning, tack vare Knappseglingskonceptet.

 
Utställningshall öppnad 2012

I januari 2012 öppnades en utställningshall. Fem båtar 
visas upp hela vintern. Detta är ett utmärkt tillfälle att titta på 
båtar i lugn och ro, utan den trängsel som normalt förbinds 
med båtmässor. 

 
Hallberg-Rassy 412

2012 sjösattes Hallberg-Rassy 412. Det är den största 
aktersittbrunnsbåten Hallberg-Rassy någonsin byggt. För 
första gången kan dubbla akterkabiner erbjudas. Hon är 
en komfortabel långfärdsbåt som vinner kappseglingar.  En 
Hallberg-Rassy 412, med rullmast och FatFurl storsegel, vann 
klassen i Tjörn Runt 2012, bland 48 båtar, både på seglad 
och beräknad tid. Detta visar att en bekväm cruisingbåt inte 
behöver sakna prestanda!

Hallberg-Rassy 412 har vunnit den hedervärda titeln 
Årets Segelbåt i Sverige, kategori Lyx, 2013. 

 
Stabil grund för framtiden

Allt startade för 70 år sedan i hjärtat av den bohuslänska 
skärgården. Idag har 8 900 Hallberg-Rassybåtar levererats till 
hela världen. Hallberg-Rassy har i alla tider specialiserat sig på 
långfärdsbåtar. Idag är en Hallberg-Rassybåt det första man 
tänker på när man säger ordet "långfärdssegling". Vart man 
än vänder sig i världen, lär man hitta en Hallberg-Rassybåt i 
hamnen. Hallberg-Rassykonceptet har etablerat sig på alla de 
sju haven. En Hallberg-Rassy-båt är det riktiga valet vart man 
än vill segla. 

De senaste åren har Hallberg-Rassy sålt båtar till exempel-
vis Andorra, Argentina, Australien, Belgien, Bulgarien, Chile, 
Danmark, Finland, Frankrike, Färöarna, Förenade Arabemira-
ten, Grekland, Hong Kong, Indonesien, Irland, Israel, Italien, 
Japan, Kanada, Kina, Kroatien, Luxemburg, Nederländerna, 
Norge, Oman, Österrike, Polen, Portugal, Qatar, Ryssland, 
Saudiarabien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, 
Schweiz, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och 
USA. Framgången är en bekräftelse på att Hallberg-Rassykon-
ceptet är rätt.

Företaget är till 100 % ägt av familjen Rassy. Företa-
get leds sedan 2003 av andra generationen; Magnus Rassy. 
Hallberg-Rassy har aldrig försatts i finansiella svårigheter och 
har levererat alla båtar på avtalad tid. Varje köpare som önskar 
en bankgaranti får det till lågt självkostnadspris.

Varvets yta är 13 630 kvadratmeter och man bygger 
båtar åt köpare från hela världen. Hemmamarknaden är dock 
mycket stark och till de största enskilda marknaderna hörSve-
rige.

En Hallberg-Rassy är en trygg investering 
- igår, idag, imorgon!

man klev ombord på den vackra båten. Hur många fler har 
sett en Drottning i strumplästen?

 
Hallberg-Rassy 43

På Öppet Varv i augusti 2001, som modellår 2002, 
presenterades Hallberg-Rassy 43. Försäljningen formligen ex-
ploderade och den nya modellen vann även många fina priser; 

* Yacht of the Year i Tyskland,
* Best Midsize Cruiser i USA,
* Best overall Cruisingboat i USA samt
* Top 10 in the US och
* Import Boat of the Year in Australia
  

Ny produktionshall 2002
Som ett resultat av försäljningsframgångarna med Hall-

berg-Rassy 43, byggdes en helt ny produktionshall 2002. Med 
den nya moderna produktionslokalen skapades ytterligare fem 
produktionsplatser. 

 
Hallberg-Rassy 40

På Öppet Varv i augusti 2002, som modellår 2003, in-
troducerades Hallberg-Rassy 40. Även denna modell vann en 
lång rad fina priser: 

* European Yacht of the Year i största kategorin 
* Totalsegrare inom Boat of the Year i USA
* Best Liveaboard cruising boat i USA
* Sailboat of the Show i Stockholm
 

Ännu en ny byggnad 2003
2003 byggdes ytterligare en ny lokal, vilket skapade plats 

åt CNC-fräsning, kallager och ett garage för travelliften. 
 

Hallberg-Rassy får egen gata
2005 förärades Hallberg-Rassy en egen gata, med namnet 

Hallberg-Rassyvägen.
  

Ny lamineringshall 2007
2007 byggdes en ny lamineringshall hos Hallberg-Rassy 

Marinplast i Kungshamn. När de äldsta hallarna byggdes, var 
den största modellen på 35 fot och man hade då ganska svårt 
att föreställa sig hur mycket större båtarna senare skulle bli. 
Den nya lamineringshallen har plats för att laminera två båtar 
samtidigt, oavsett vilken av dagens storlek, vilket tidigare inte 
var fallet. Detta passar dagens och framtidens produktmix 
mycket bättre.

 
Nytt huvudkontor 2008

2008 öppnade Hallberg-Rassy ett nytt huvudkontor. Den 
nya byggnaden ligger direkt vid vattnet, till hälften byggt på 
pålar ovanpå vattnet.

Kontoret är en del av det varvsegna hamnområdet. Här 
finns demonstrationsbåtar alldeles utanför kontorsfönstren. 
Det finns även en stor terass. Längst ut över vattnet finns ett 
konferensrum med bedårande utsikt. 

I det nya huvudkontoret sitter försäljning, reception, 
ekonomi, utveckling och VD. Kontoren flyttades ned från 
produktionslokal till hamnområdet för att skapa plats åt två 
nya moderna lackmaskiner, vilket det inte fanns plats för 
tidigare.

 
Hallberg-Rassy 372

Redan första dagen Hallberg-Rassy 372 sjösatts, augusti 
2008 för 2009 års modell, rapporterades: "Vilken underbar 
dag! Redan från första slaget står det klart: Nya Hallberg-Rassy 
372 seglar som en dröm! Hon är snabb, lättstyrd och alltid under 
full kontroll. Hon har mycket inbyggd seglingsglädje och överträf-
far högt ställda förväntningar. Hon är underbart vacker, ännu 
finare i verkligheten än på syntetbilderna. Detta är ännu en 
milsten i Hallberg-Rassys historia."



Hallberg-Rassy 48 Mk II är en nyhet för modellår 
2014. Hon följer framgången med Hallberg-Rassy 64 
och 55 med mer naturligt ljus, mer elegans och mer 
komfort. Det blir ännu mer Hallberg-Rassy! 

Ett vinnande koncept ytterligare utvecklat
Hallberg-Rassy 48 Mk II är en långfärdsseglare som är 
förbättrad på 18 punkter jämfört med föregångaren 48:

• Salongssidofönstren har gått i arv från Hallberg-
Rassy 55 och 64. Fönstren har vuxit och är ramlösa 
i härdat glas. Detta ger båten både mer naturligt ljus 
och mer elegans

• 48 Mk II har fått öppningsbara extrafönster mellan 
salong och sittbrunn, både bb och sb, som i Hallberg-
Rassy 55

• Vitlackade träpaneler i alkover i salong, för ökad 
ljus- och rymdkänsla

• Fyra skrovfönster; två i salong och två i akterruff

• Ny design på vindutan, med svängd topp på vindru-
tans sidopaneler, som på Hallberg-Rassy 55

• Förbättrade luckor till akterdäcksstuvar

• Över skjutluckan finns nu Raymarineinstrument som 
standard: i50 Logg, i50 Ekolod och i60 Vind

• Sju nya ventilatorer med inbyggda ping-pong-bollar, 
som omedelbart sluter tätt när en sjö kommer över, 
för att lika snabbt  öppna upp för ventilation igen när 
vattnet sjunkit undan

• Batterierna uppgraderas till AGM deep cycle som i 
Hallberg-Rassy 55

• När TV beställs, kan den numera fås så stor som i 
storlek 40 tum

Nyhet 2014! Hallberg-Rassy 48 Mk II  -Mer naturligt ljus, mer komfort, mer elegans, mer Hallberg-Rassy
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• Ny design av för- och akterpulpits

• Mer slimmat utförande på ankarvinsch

• Bokhylla förpik och akterruff som HR 55; öppnare 
utförande med vitlackad trägarnering innanför

• Två öppningsbara fönster över bb-pentry, ett 
öppningbart fönster över sb-pentry

• Ny färg på arbetsplattor av kompositsten i pentry och 
toalettutrymmen

• Möjlighet till Tjörn-Runt-vinnande FatFurl rullstorse-
gel, med riktig skädda i toppen och rejäl akterliksrunda

• Möjlighet att installera infällbara bog- och häckpro-
pellrar med dockningsfunktion, vilket möjliggör att 
man trycker båten mot bryggan även vid frånlands-
vind, utan att behöva stå vid piedestalen

• Möjlighet att få försegelskotvinscharna elektriskt 
reversibla, Lewmar REVO

Världspremiär 11-12 oktober 2013
Världspremiären för Hallberg-Rassy 48 Mk II kom-
mer att ske i Hallberg-Rassys Showroom i Ellös den 
11-12 oktober 2013, som modellår 2014. Hon kom-
mer också att visas på världens största båtmässa, boot 
Düsseldorf, 18-26 januari 2014. 

Nyhet 2014! Hallberg-Rassy 48 Mk II  -Mer naturligt ljus, mer komfort, mer elegans, mer Hallberg-Rassy
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Hallberg-Rassy 43 Mk III är en nyhet för modellår 
2014. Hon följer framgången med 64, 55 och 48 Mk 
II med mer naturligt ljus, mer elegans och mer kom-
fort. En redan bra båt har blivit ännu bättre.

27 förbättringar
Det finns 27 förbättringar jämfört med föregån-

garen 43 Mk II:
Exteriör:

• Nya salongsfönster; större, ramlösa, i härdat glas, 
som på 48 Mk II, 55 och 64, vilket ger mer naturligt 
ljusinsläpp

• 4 skrovfönster; två i salongen och två i akterruffen, 
vilket ger kontakt med världen utanför med fönster i 
ögonhöjd även när man sitter ned i salongen

• Nya lågprofilsventilatorer med inbyggda ping-pong-
bollar som på 412, 48 Mk II och 55

• Ny, mer elegant design på vindrutan med rundade 
överkanter på sidopanelerna, liknande det som finns 
på 412, 48 Mk II och 55

• Ny, mer elegant design på pulpitar, liknande vad 

som finns på 412, 48 Mk II och 55

• Större främre ankarbox

• Förbättrade luckor till akterdäcksstuvar, som på 48 
Mk II, 55 och 64, vilket betyder ökad vattentäthet

• Möjlighet till Tjörn-Runt-vinnande FatFurl rullstor-
segel, med riktig skädda i toppen och rejäl akterliks-
runda

• Möjlighet att installera infällbara bog- och häckpro-
pellrar med dockningsfunktion, vilket möjliggör att 
man trycker båten mot bryggan även vid frånlands-
vind, utan att behöva stå vid piedestalen

• Möjlighet att få försegelskotvinscharna elektriskt 
reversibla, Lewmar REVO

Förbättringar i inredningen:
• Förpiken får 5 cm längre kojer, lägre, och med plac-
ering något längre akterut, vilket betyder att kojbred-
den bibehålls

• Främre toalettutrymme hämtas från Hallberg-Rassy 412

• Den L-formade soffan blir hela 8 cm längre

Nya  Hallberg-Rassy 43 Mk III                   Beprövad och tidsenlig komfort
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• Sb salongssoffa blir 1 cm längre

• Ökad distans nedgångslejdare - salongsbord, vilket 
ger mer luftighetskänsla

• Alkoverna i salongen får vitlackerade träpaneler och 
skrovfönster, för ökad ljus- och luftighetskänsla

• Möjlighet till en stor 32 tums TV på hiss på 
babordssidan av salongen

• Möjlighet att få nedgångsstickskottet nedsänkbart på 
gasfjäder

• Större pentry: 7 cm ökad arbetsyta mot akterkant

• Pentryts komod ökas med 7 cm för extra 
avställnings yta och ökad skåpsvolym

• Öppningsbart fönster mellan pentryt och sittbrunnen

• Ny färg på arbetsplattor av kompositsten i pentry och 
toalettutrymmen

• Möjlighet till äkta mittkoj i akterruffen, make-up / 
arbetsbord på styrbord, soffa på babord

• När mittkoj beställs, görs akterdäcksstuven djupare 

och smalare än med standardarrangemanget, för att ge 
full höjd att kunna sova med huvudet akterut

• När standardarrangemanget med dubbelkoj plus 
enkelkoj med soffa emellan beställs, behålls akterdäcks-
stuven lika som på 43 Mk II

• Bokhyllorna i förpiken och akterruffen blir som på 
Hallberg-Rassy 55, vilket betyder ett mer öppet ar-
rangemang med vitlackat trä inne i alkoverna

• Uppgraderade servicebatterier till AGM deepcycle

Världspremiär 11-12 oktober 2013
Världspremiären för Hallberg-Rassy 43 Mk III 

kommer att ske i Hallberg-Rassys Showroom i Ellös 
den 11-12 oktober 2013, som modellår 2014. Hon 
kommer också att visas på världens största båtmässa, 
boot Düsseldorf, 18-26 januari 2014. 

Nya  Hallberg-Rassy 43 Mk III                   Beprövad och tidsenlig komfort

Första skrovet till nya 43 Mk III
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Plats  Båt                                              Handikapp      Seglad tid         Beräknad tid 
1 Hallberg-Rassy 43 Mk II "Vela"  95  04:07:00  04:20:00 
2 Hallberg-Rassy 412 "Luna" 92  04:14:07  04:36:13 
3 Hallberg-Rassy 372 "Mimmi Al Berta" 96  04:27:01  05:38:09
4 Hallberg-Rassy 342 "Nordwind" 100  04:38:12  04:38:12  
5 Hallberg-Rassy 31 Mk II "Endeavour" 110  05:06:06  04:38:16 
6 Hallberg-Rassy 310 "Ahoi Marie" 103  04:46:48  04:38:27
7 Hallberg-Rassy 34 "Sycorax" 104  04:50:18  04:39:08 
8 Hallberg-Rassy 37 "Elise" 102  04:47:06  04:41:28
9 Hallberg-Rassy 53 "Ikarus" 92  04:20:04  04:42:41
10 Hallberg-Rassy 31 "Triple X" 106  05:02:19  04:45:12
11 Hallberg-Rassy 372, "Sir Henry" 100  04:46:59  04:46:59
12 Hallberg-Rassy 48 "Tramp" 93  04:38:28  04:48:51 
13 Hallberg-Rassy 372 "Jan van Gent" 98  04:47:25  04:53:17 
14 Hallberg-Rassy 40 "Infinity" 96  04:43:50  04:55:40
15 Hallberg-Rassy 312 "Diva" 112  05:39:11  05:02:51
16 Hallberg-Rassy 342 "Bribri" 99  05:02:18  05:05:21
17 Hallberg-Rassy 342 "True Love" 104  05:20:20  05:08:01
18 Hallberg-Rassy 34 "Aurel" 102  DNF  DNF 
18 Hallberg-Rassy 412 "New Vision" 93  DNF  DNF 
18 Hallberg-Rassy 37 "Dry Water" 103  DNF  DNF
18 Hallberg-Rassy 342 "Forschi" 102  DNF  DNF
18 Hallberg-Rassy 42E "Quadro II" 107  DNF  DNF
18 Hallberg-Rassy 37 "Camporosa" 102  DNF  DNF
18 Hallberg-Rassy 46 "Lotta" 100  DNS  DNS
18 Hallberg-Rassy 31 Mk II "Lobras" 107  DNS  DNS 

Resultat tyska Hallberg-Rassy Cup 2013
Tyska Hallberg-Rassy 412:an "Luna" kom på 2:a plats
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25 båtar i tyska Hallberg-Rassy Cup 2013 

18

Hallberg-Rassy 43 Mk II "Vela" med rullmast 
och Epex-segel vann tyska Hallberg-Rassy Cup 29 juni 
2013 totalt. Tvåa blev Hallberg-Rassy 412 "Luna". 
Dessa båtar kom även etta respektive tvåa i stora klassen. 

I klassen upp till 36 fot vann Hallberg-Rassy 342:an 
"Nordwind" och tvåa blev en 31 Mk II "Endeavour".

Seglingen bjöd på mycket varierande väderförhål-
landen, med 4 m/s i början, för att först sakta öka och 
plötsligt öka till 18 m/s och ett vindvrid på 60-70 grader.

25 båtar från Tyskland och Sverige samlades i 
Ancora Marina i Neustadt i Lübecker Bucht, där också 
Hallberg-Rassys tyska försäljningskontor befinner sig. 

Alla besättningar hade en väldigt trevlig gemen-
sam tid. Man hade två middagar och en frukost tillsam-
mans. Besättningen på Hallberg-Rassy 43 Mk II "Vela" 

hade innan tävlingen skänkt ett pris till snabbaste båt, 
men man hade då inte räknat med att man själva skulle 
åka hem med priset igen... 412:an "Luna" var mycket 
nära att ta hem segern, men fick strul med Code Zeron 
när den starka vindbyn kom. "Vela" seglades mycket 
skickligt. Prisutdelningen skedde på lördagkvällen, med 
middag, levande musik och dans. 

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, spinnaker, gennaker eller 
code zero, om båten har genua eller fock, om man har 
traditionell stor, lattlöst storsegel eller rullstor med lattor.

Tyska Hallberg-Rassy 53:an "Ikarus" kom på 9:e plats
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Första bilderna på nya Hallberg-Rassy 55

Mängder med komfort och naturligt ljus
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Första bilderna på nya Hallberg-Rassy 55



 
Det är inte bara i Tjörn Runt som Hallberg-Rassy 

412 väcker stor uppmärksamhet för sin snabbhet. En 
holländsk Hallberg-Rassy 412 vann nyligen kappseg-
lingen "40 Mijl van Bru", en segling i Nederländerna på 
40 sjömil där en besättning på max två personer tillåts. 
Hallberg-Rassy 412:an vann sin klass med god marginal!

Det fanns totalt 180 deltagande båtar. Hallberg-
Rassy 412:an seglade med rullmast. 412:an var klass-
snabbaste båt på beräknad tid men även på verkligt 

Hallberg-Rassy 412 slog återigen  
de vassaste racingbåtarna

seglad tid slog Hallberg-Rassy 412:an exempelvis First 
40.7, X-43, X-46, XP-38, XP-33 på ren båtfart!

Besättningen bestod av Marnix Hameeteman, hol-
ländsk Hallberg-Rassydealer, och Jaap de Waal. Grattis 
till ett utmärkt resultat!

Resultatet är ännu ett bevis att Hallberg-Rassy 412, 
en komfortabel och lättseglad cruisingbåt med rullmast, 
är kapabel att slå de vassaste racingbåtarna i samma 
storleksklass. 
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Hallberg-Rassy 412 är 
folkets val till segrare av  

European Yacht of the Year 
Norska tidningen Seilas frågade sina läsare och 

webbsidebesökare vilken båt de ansåg är mest vär-
dig vinnare av European Yacht of the Year, Luxury 
Cruiser kategorin. Resultatet är en förkrossande seger 
för Hallberg-Rassy 412 som fick inte mindre är 72,8 
procent av rösterna. Tvåan fick endast 8,1 procent. Så 
folkets val är solklart Hallberg-Rassy.

Hallberg-Rassy på TV4  
Lördagen den 23 mars kl 16.30 på TV4 gick ett 

program som heter Kust och Hav, där en del handlar 
om Öppet Varv hos Hallberg-Rassy i augusti. 

Du kan även se programmet online på TV4 
Play, http://www.tv4play.se. Titta på första programm-
et av Kust och Hav, särskilt från 16 minuter och 55 
sekunder in i programmet.

Hur kan det komma sig att en medelålders, 
sjö sjuk elektriker, utan pengar, kommer till att segla 
jorden runt i tre år?

Janne berättar: Drömmar har sin egen logik. Den 
här drömmen började med ett handslag. På en cykel-
tur i Frankrike 1997 frågade min bäste kompis Calle 
en oväntad fråga. -Jag kommer att segla jorden runt. 
Skulle du vilja hänga på??

Är du allvarlig? Du har ingen båt, vi har inga 
pengar och ingen av oss har någon aning om hur det 
går till att segla. Dessutom blir jag sjösjuk efter två 
minuter. Tro mig, om min far aldrig lyckades få ut mig 
på havet, vad får dig att tro att jag skulle göra något 
sådant nu??

Vi bytte ämne och vi cyklade vidare, men kon-
versationen fortsatte att snurra i mitt huvud. Efter 
en lång och sömnlös natt hörde jag mig säga till mig 
själv: Det kanske inte är en så tokig idé ändå. Jag 
menar, hur svårt kan det vara? Jag är med! Så vi ska-
kade hand och vi var överens. Det fanns några små 
detaljer kvar: att köpa en båt, lära sig att segla och 
spara ihop pengar. Det tog fem år, men 2002 seglade 
vi iväg från Helsingborg för en jordenruntsegling på 
tre år, en resa som skulle förändra oss båda för alltid. 

Jag kom hem som en ny människa med nya 

drömmar. En av dem var att skriva en bok. Den boken 
har redan kommit ut på svenska: ”Segla med Alba-
tross”. 

Historien är större än så och därför har Janne 
anlitat en talangfull engelskspråkig författare, Tracey 
Christiansen, för att hjälpa till att återberätta histo-
rien på engelska. Spanske multi-konstnären Rodolfo 
Navarro kommer att bidra med illustrationer, layout 
och musik. 

Resultatet är ”Brave or Stupid”, en bok för alla 
som någonsin haft en dröm, för alla som någonsin gått 
längre än vad förnuftet säger och vad som är realistiskt, 
för att upptäcka en helt ny värld och en helt ny männ-
i ska på insidan. Boken är full med foton och illustra-
tioner från en resa som är allt Du förväntar Dig, och 
väldigt mycket Du inte förväntar Dig. 

Janne behöver Din hjälp för att den här boken 
skall bli verklighet. Titta på videon i webbadressen 
nedan och följ vidare länk för att läsa provkapitel. 
Kom ihåg att alla bidrag kommer att hjälpa mycket! 
Många belöningar finns i form av mycket från en 
e-bok till tvådagars tripp med Hallberg-Rassy 42E 
”Albatross” – segelbåten som tog dem jorden runt. 

För att läsa mer, gå till http://braveorstupid.com/
Se även deras föredrag på Öppet Varv, se sidan 6.

Engelsk variant av bok om  
Hallberg-Rassy 42E Albatross på gång
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Traditionsenligt, nu för 20:e året i rad, bjuder 
Hallberg-Rassy och Sweboat in till Öppet Varv. Vi 
bjuder också in konkurrerande båttillverkare att visa 
sina båtar under helgen. Totalt visas över 100 olika 
båttyper upp hos Hallberg-Rassy. Även på tillbe-
hörssidan finns hela 83 leverantörer av motorer, rigg, 
segel, navigationsutrustning och övriga tillbehör på 
plats i varvets hamn område. Det går inte att hitta ett 
så brett utbud av segelbåtar i storleksklassen 31-64 
fot på någon annan flytande båtmässa i hela Norden.

Nya Hallberg-Rassy 55, 48 Mk II och 43 Mk III
Fredag, lördag och söndag, alla dagar mellan kl 10.00 
och 18.00, visas Hallberg-Rassy 310, 342, 372, 40, 
412, 55 och 64 i vattnet och smygtitt på nyheterna 
Hallberg-Rassy 43 Mk II och 48 Mk II och många 
andra Hallberg-Rassybåtar 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 möjlighet att gå snitslade 
banor genom varvet fredag kl 15.00-18.00 samt 
lördag och sön dag kl 10.00-18.00. Provsegling-
ar finns det möjlighet till i begränsad omfattning 
måndagen den 26 augusti efter särskild överens-
kommelse. Inträde till Öppet Varv och parkering är 
kostnadsfritt.

Öppet Varv helgen 23-25 augusti 2013
Föredrag på fredag om jordenruntsegling

På fredagkväll kl 19.00 hålls ett intressant föredrag 
på temat jordenruntsegling med Janne och Calle, 
som seglade HR 42E Albatross runt jorden, se 
även sidan 23. En anmälan behövs till föredraget, 
se sidan 6 för närmare info. Föredraget hålls på 
svenska. 

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 2014! 
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 072-74 18 86 66. 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 


