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Bilderna på detta och nästa två upplsag är från HR-Regattan i Medelhavet 2004. Foto: Magnus Rassy, Mellie Rassy samt Walter Civirani



HR-FHR-FHR-FHR-FHR-Funrunrunrunrunregattaegattaegattaegattaegatta
vid Östersjönvid Östersjönvid Östersjönvid Östersjönvid Östersjön

19-21 augusti 200419-21 augusti 200419-21 augusti 200419-21 augusti 200419-21 augusti 2004
Den fjärde Östersjöbaserade Hallberg-Rassy-

regattan kommer att seglas den 19-21 augusti 2004
och alla Hallberg-Rassy-ägare är härmed inbjudna
att delta.

Inriktningen för årets seglingar kommer i
ännu högre grad än tidigare vara att ha roligt
tillsammans och träffa andra HR-ägare.  Det är inte
utslagsgivande att bara kunna segla snabbast. Lika
viktigt är att ha goda kunskaper om t ex vin.
Viktiga delmoment i tävlingen är nämligen att gissa
exempelvis rätt vinsort vid en vinprovning. Den
som gissar dåligt, får många straffminutrar på den
seglade tiden. Den som gissar bra, men inte seglar
lika snabbt, har ändå en chans att vinna! Alla
kommer i vilket fall som helst att vända hem med
ett pris i någon form.

Seglingarna går i Neustadt i Lübecker Bucht,
nära för skandinaviska seglare. Utgångspunkten är
Ancora Marina, en fullservicehamn, där det tyska
HR-försäljningskontoret också ligger.

Anmälningsavgiften är 50 Euro och vi ber om
Din anmälan senast den 6 augusti till vårt
tysklandskontor, adress se nedan. Senare anmälan
mot förhöjd avgift är möjlig.

Anmälan till:
Hallberg-Rassy Deutschland GmbH

An der Wiek 7-15
DE-23730 Neustadt

Tyskland
Tel +49-4561 55 86 48

Andra färdigheter än snabb segling viktigaAndra färdigheter än snabb segling viktigaAndra färdigheter än snabb segling viktigaAndra färdigheter än snabb segling viktigaAndra färdigheter än snabb segling viktiga
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Första HR-regattan iFörsta HR-regattan iFörsta HR-regattan iFörsta HR-regattan iFörsta HR-regattan i
MMMMMedelhavedelhavedelhavedelhavedelhavet segladet segladet segladet segladet seglad
Den första medelhavsbaserade Hallberg-

Rassy-regattan seglades den 12-16 maj 2004.
Sedan tidigare finns det etablerade HR-regattor i
Tyskland, Holland, England och på USA:s väst-
och östkust.

Det är Hallberg-Rassys italienske
representant, Lions InT-Yachts, som arrangerat
seglingarna. Den första delseglingen startade i
Punta Ala i västra Italien. Seglingen handlar mer
om att träffa andra Hallberg-Rassy-seglare och ha
det kul tillsammans än ren kappsegling. Varje dag
seglas en delsegling och på kvällen är fest
tillsammans, med mycket italiensk mat och
rikligt med tuscanskt vin.

18 Hallberg-Rassybåtar deltog i
evenemanget. Första dagen möttes man i Punta
Ala. Torsdagen seglades den första regattan, från
Punta Ala till Cerboli-Marciana, ett pittoreskt
samhälle som ligger på ön Elba, en segling på 25
sjömil. Där följde svärdfisk-barbecue, med
livemusik. Fredagen den 14 maj seglade man
Marciana – Marina di Salivoli vid Piombino, 16
sjömil i mycket lätt vind. Tredje delseglingen var
från Marina di Salivoli till Punta Ala via två öar
som skulle rundas. Sista delseglingen gick av
stapeln söndagen den 16 maj med en kort
bansegling utanför Punta Ala.

Totalsegrare blev HR 43:an ”Drake”, ägd
och rattad av Mr Grandi.
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HR 40 vald tillHR 40 vald tillHR 40 vald tillHR 40 vald tillHR 40 vald till
     BBBBBest Lest Lest Lest Lest Liviviviviveaboareaboareaboareaboareaboarddddd

CCCCCrrrrruising boatuising boatuising boatuising boatuising boat
Detta är de sjunde hedersutnämningen

Hallberg-Rassy har fått på mindre än två år.
Hallberg-Rassy 40 har vunnit titeln BestBestBestBestBest
Liveaboard Cruising Boat Liveaboard Cruising Boat Liveaboard Cruising Boat Liveaboard Cruising Boat Liveaboard Cruising Boat i den amerikanska
båttidningen Cruising World. Men inte nog med
det: Hon har även vunnit titeln Overall Winner
Boat of the Year 2004 i samma tidning.

     HR 40 vald tillHR 40 vald tillHR 40 vald tillHR 40 vald tillHR 40 vald till
OvOvOvOvOverererererall all all all all WWWWWinnerinnerinnerinnerinner

Boat of the Boat of the Boat of the Boat of the Boat of the YYYYYear 2004ear 2004ear 2004ear 2004ear 2004
Detta är åttonde utnämningen på 24

månader för Hallberg-Rassy. 31 båtar hade
nominerats. Vinnare utsågs i olika klasser. När
det kom till att utse en totalvinnare, slog HR 40
ut samtliga andra 30 nominerade båtar. Alla 31
kandidater har ingående seglats och testats av två
oberoende paneler.

Omdömen om HR 40 från juryn var bl a
”A true sailor’s boat”. Vidare: ”The Hallberg-Rassy
has maintained a lot of traditional types of quality
while updating the underbody to produce a boat
that sails and handles well. It met my desire for
balance, comfort and safety with class. I would be
proud to row away from this yacht.”

Utmärkelsen presenterades i Cruising
Worlds januarinummer och det är tionde gången
man här presenterar Årets Båt. Förra året vann
HR 43 inte bara sin klass utan även totalt.

HR 37 nominerad tillHR 37 nominerad tillHR 37 nominerad tillHR 37 nominerad tillHR 37 nominerad till
EEEEEurururururopean opean opean opean opean YYYYYacht of theacht of theacht of theacht of theacht of the

YYYYYear 2003ear 2003ear 2003ear 2003ear 2003
Hallberg-Rassy 37 har nominerats till

European Yacht of the Year. Det finns olika
storlekskategorier och priset röstas fram av elva
betydande europeiska båttidningar. Förra året
vann Hallberg-Rassy 40 den största kategorin.

HR 37 nominerad tillHR 37 nominerad tillHR 37 nominerad tillHR 37 nominerad tillHR 37 nominerad till
Sailboat of the ShowSailboat of the ShowSailboat of the ShowSailboat of the ShowSailboat of the Show

20032003200320032003
Hallberg-Rassy 37 har nominerats till

Sailboat of the Show på Storbåtsmässan i
Stockholm i november 2003. Mässan är
Skandinaviens största inomhusmässa för större
segelbåtar.  Priset röstas fram båtjournalister.
Förra året vann Hallberg-Rassy 40 titeln.

Hallberg-Rassy 40 har nu vunnit ärofyllda
priser över hela världen: Sailboat of the ShowSailboat of the ShowSailboat of the ShowSailboat of the ShowSailboat of the Show i
Stockholm, EEEEEurururururopean opean opean opean opean YYYYYacht of the acht of the acht of the acht of the acht of the YYYYYear ear ear ear ear i
största klassen, och nu i USA Best liveaboardBest liveaboardBest liveaboardBest liveaboardBest liveaboard
cruiser cruiser cruiser cruiser cruiser samt Best overall cruising boat of theBest overall cruising boat of theBest overall cruising boat of theBest overall cruising boat of theBest overall cruising boat of the
yyyyyearearearearear.

För närmare info på Cruising Worlds
hemsida, v g besök www.cruisingworld.com
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”T”T”T”T”Trrrrrophy boot-ophy boot-ophy boot-ophy boot-ophy boot-
Düsseldorf ”till HRDüsseldorf ”till HRDüsseldorf ”till HRDüsseldorf ”till HRDüsseldorf ”till HR
På världens största inomhusbåtmässa, boot

Düsseldorf, i januari 2004, vann Hallberg-Rassy
ännu en utmärkelse, ”trophy boot-Düsseldorf”.
Detta är den nionde utmärkelsen på bara 24
månader. Hallberg-Rassy fick priset för
”Betydande framgångar med seriebyggda
långfärdsbåtar”. Priset är en glasskulptur av
konstnären Dejan Saric.

En häst som heterEn häst som heterEn häst som heterEn häst som heterEn häst som heter
Saphier Hallberg-RassySaphier Hallberg-RassySaphier Hallberg-RassySaphier Hallberg-RassySaphier Hallberg-Rassy

Det kom ett mejl från Hallberg-Rassys
holländske representant, Nova Yachting:

”Vi fick ett brev från en 19-årig tjej som bor i
södra Holland. Hon berättade följande speciella
historia: Sedan några månader äger hon en vacker
dressyrhäst, som heter… Saphier Hallberg-RassySaphier Hallberg-RassySaphier Hallberg-RassySaphier Hallberg-RassySaphier Hallberg-Rassy!!
Var hon än är och tävlar, dyker genast frågor upp
omkring det ovanliga namnet och dess historia.
Som Du säkert gissar, är tjejens far en entusiastisk
seglare, men dessvärre inte i en Hallberg-Rassy.
Varje dag drömmer han om en Hallberg-Rassy 31.
Han berättar för sin dotter hundratals gånger per
år, att en dag kommer de att äga en Hallberg-
Rassy. När de köpte den senaste hästen, insisterade
pappan på att ha input vad gäller namnet på
hästen. Resultatet blev: Saphier Hallberg-Rassy,
eller juvelen av en svensk segelbåt. Hon frågade
Nova Yachting om det fanns någon möjlighet för
sponsringssamarbete. Vi lovade henne att ordna ett
vintertäcke för hästen. Hon bad oss också att tala
om historien för Hallberg-Rassy i Sverige. Hon vill
att ni skall veta att utöver alla vackra Hallberg-
Rassy-båtar, finns det också en Hallberg-Rassy som
kan trava och galoppera!”

8 miljoner såg HR8 miljoner såg HR8 miljoner såg HR8 miljoner såg HR8 miljoner såg HR
i tysk i tysk i tysk i tysk i tysk TVTVTVTVTV-film-film-film-film-film

Söndagen den 8 februari 2004 kl 20.15, i tyska
TV-kanalen ZDF , alltså på bästa sändningstid,
gick filmen ”Begegnung am Meer”. Filmen är en
såpa som utspelar sig på svenska västkusten,
inspelad hösten 2003 med tyska skådespelare. Ett
flertal scener spelades in på Hallberg-Rassy-varvet
och ombord på HR-båtar. En rad välkända tyska
skådespelare deltog, och även några personer från
Varvet i Ellös deltog i småroller. Filmen varade i
en timme och 30 minuter och gick i ett sträck
utan reklamavbrott. 8 miljoner tittare såg filmen
som i många scener visade Västsveriges storslagna
natur.

Till vänster W M Donscheidt, VD för Messe Düseldorf, i mitten Magnus Rassy, till höger Abdul-Rahman Adib, projektledare för boot-Düsseldorf
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Nya Hallberg-Rassy 48 är en långfärds-
seglare som baserar sig på samma framgångsrika
koncept som hennes föregångare, HR 46, men
hon har femton år mer av Frers och Hallberg-
Rassys erfarenhet inbyggd. HR 48 är en helt ny
konstruktion, där Frers börjat från ett tomt
ritpapper.

TTTTTopptrimmade seglingsegenskaperopptrimmade seglingsegenskaperopptrimmade seglingsegenskaperopptrimmade seglingsegenskaperopptrimmade seglingsegenskaper
Skrovet är bara 21 cm längre, men erbjuder

ändå märkbart mer boendevolym, tack vare att
man utnyttjat skrovets längd bättre. Vattenlinjen
är hela 135 cm längre. Seglingsegenskaperna är
topptrimmade med Frers senaste rön inom bl a
skrovdesign, rigg, roder- och kölprofiler. Fortsatt
är mjuk fin gång i sjön av högsta prioritet.

Ljusare inredningLjusare inredningLjusare inredningLjusare inredningLjusare inredning
Hon har större sidofönster, vilket både ger

en ljusare inredning och en lättare blick ut från
salongen. Akterruffen är betydligt mer luftig.
Kojerna är både längre och bredare och durkytan
är större. Förutom den traditionella lösningen
med två individuella kojer kan man även beställa

VärldsprVärldsprVärldsprVärldsprVärldspremiär på Öppet emiär på Öppet emiär på Öppet emiär på Öppet emiär på Öppet 
en extra bred mittkoj, med soffa på bägge sidor
samt ett sminkbord på sb sida.

Inredningsdesignen är uppmjukad med
luckor med rundade hörn, profilfästa kanter,
träspeglar och speciella ventilationsgaller till
skåpen.

Bättre utnyttjad skrovvolymBättre utnyttjad skrovvolymBättre utnyttjad skrovvolymBättre utnyttjad skrovvolymBättre utnyttjad skrovvolym
Salongens raka soffa har blivit 14 cm längre

än på HR 46. Pentryt 6 cm längre. Kyl och frys
har nätkorgar för enkel hantering av innehållet.
Garderoberna har ökat 53 cm i längd.

Förpikens kojer är både längre, har bredare
fotända och är ändå 15 cm lägre för lättare insteg.
Våningskabinen mellan salong och förpik är 7 cm
längre och luftigare.

Akterruffens skylight är elegant nedsänkt i
rufftaket. Sittbrunnen är längre. Sittbrunnssargen
är högre, för bättre skydd.  Sittbrunnen har bättre
sittkomfort, tack vare anatomiskt riktig vinkling
av ryggstödet. Blåa randen runt sittbrunnen är
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ingjuten i gelcoat. Genuaskotvinschen är
monterad så att brytblock inte behövs och
därmed friktionen minimeras. Vinschlådan utgör
samtidigt en praktisk instegshjälp till sittbrunnen.
När elektriska skotvinschar beställs, stör inte
dessa ståhöjden i genomgången, vilket var fallet
på föregångarmodellen.

Modern motorModern motorModern motorModern motorModern motor
Motorn är senaste nytt från Volvo Penta, en

D3-110. Den 5-cylindriga motorn med variabel
geometri, laddluftkylare, elektroniskt styrd
commonrail-insprutning, dubbla överliggande
kamaxlar och fyrventilsteknik, ger ett björnstarkt
vridmoment på 342 Nm vid bara 2000 varv.
Dieseltankkapaciteten har ökats med hela 140
liter till 800 liter. Det ger en räckvidd vid
ekonomifart på 1060 sjömil, eller ungefär
motsvarande sträckan Malmö-Island för motor
non stop vid lugnt vatten.

Riklig standardutrustningRiklig standardutrustningRiklig standardutrustningRiklig standardutrustningRiklig standardutrustning
Standardutrustningen är omfångsrik med

bland annat Raymarine ST60 logg, lod och vind,

två toatankar, teak på däck och överbyggnad, el
ankarspel, dubbla värmare, kyl, bottenmålning,
två segel och trippelspridarrigg redan i
grundpriset.

VärldsprVärldsprVärldsprVärldsprVärldspremiär på Öppet emiär på Öppet emiär på Öppet emiär på Öppet emiär på Öppet VVVVVarararararvvvvv
Bilder kommer att finnas tillgängliga på

www.hallberg-rassy.com från augusti 2004.
Världspremiär för nya Hallberg-Rassy 48 blir på
Öppet Varv i Ellös den 27-29 augusti 2004.

FFFFFramgång från starramgång från starramgång från starramgång från starramgång från starttttt
Redan några dagar efter det att de första

ritningarna på båten presenterats på varvets
hemsida, och utan att kunna se någon båt,
tecknades flera nya fasta beställningar på HR
48:or. Det kan man kalla förtroende. På varvet
vet man dock mycket väl att det är ett förtroende
under ansvar.

Nya Hallberg-Rassy 48 utvecklar ett redan
vinnande koncept. Det är en båt att vara stolt
över och det är en modell med inbyggt goda
framtidsutsikter.

VVVVVarararararv: Hv: Hv: Hv: Hv: Hallberg-Rassy 48allberg-Rassy 48allberg-Rassy 48allberg-Rassy 48allberg-Rassy 48
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HR 46 HR 48 Skillnad
Skrovlängd 14,78 m 14,99 m + 21 cm
Längd vattenlinje 11,90 m 13,25 m + 1,35 m
Bredd 4,35 m 4,50 m + 0,15 m
Bredd akterspegel 2,83 m 3,30 m + 47 cm
Deplacement 16,5 t 18,5 t + 2 t
Kölvikt, bly 6,6 t 7,75 t + 1,15 t
Segelyta med kryssfock 100,0 m² 123,4 m² + 23,4 m²
Segelyta med rullgenua 112,0 m² 138,9 m² + 26,9 m²
Masthöjd över vattenyta 19,4 m 21,75 m + 2,35 m
Vatten 920 liter 910 liter -10 liter
Diesel 660 liter 800 liter + 140 liter
Antal cylindrar 4 5 + 1 cylinder
Effekt vid vevaxeln 74 kW/100 hk 81 kW/110 hk + 7 kW/10 hk
Max vridmoment vid vevaxeln 284 Nm 347 Nm + 63 Nm
Sittbrunnslängd 218 cm 220 cm + 2 cm
Förpik, kojlängd 207 cm 210 cm + 3 cm
Förpik, fotända 70 cm 75 cm + 5 cm
Instegshöjd förpikskoj 90 cm 75 cm - 15 cm
Våningskabin, kojlängd 199 cm 206 cm + 7 cm
Längd främre dusch 54 cm 70 cm + 16 cm
Längd L-soffa salong 221 cm 221 cm 0 cm
Längd rak soffa salong 201 cm 215 cm + 14 cm
Salongsbord, längd / bredd 115 x 120 cm 115 x 128 cm 0 x + 8 cm
Pentrylängd 157 cm 163 cm + 6 cm
Kartbord, längd / bredd 67 x 96 cm 70 x 112 cm + 3 x + 16 cm
Garderober, total längd 162 cm 215 cm + 53 cm
Ståhöjd salong 194 cm 199 cm + 5 cm
Ståhöjd genomgång aktern 191 cm 191 cm 0 cm
Sittbrunnsstuv, längd 80 cm 94 cm + 14 cm
Sittbrunnsstuv, bredd 170 cm 181 cm + 11 cm
Akterdäcksstuv, bredd 270 cm 330 cm + 60 cm
Däcksluckor akterstuv, per st 60 x 78 cm 68 x 97 cm + 8 x + 19 cm

Inredningsalternativ i nya Hallberg-Rassy 48

Jämförelsetabell HR 46 - HR 48Jämförelsetabell HR 46 - HR 48Jämförelsetabell HR 46 - HR 48Jämförelsetabell HR 46 - HR 48Jämförelsetabell HR 46 - HR 48
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DetaljförbättringarDetaljförbättringarDetaljförbättringarDetaljförbättringarDetaljförbättringar
Hallberg-Rassybåtar utvecklas ständigt och
förbättras i detaljerna. Här är några exempel på
det som kommer att förbättras inför 2005:
- Fallavlastarna till HR 31 och HR 34 har
uppgraderats till en mer påkostad och kraftigare
modell.
- På HR 31 till HR 40, har det elektriska
ankarspelet (extrautrustning) uppgraderats till en
ny modell i rostfritt stål.
- På HR 34, 40, 43, 53 och 62: Lanternfästet
för babords och styrbords främre lanternor har
fällts in på samma vis som på HR 37, för att
göra lanternan så lite utsatt som möjligt för
skador. På HR 31 används en annan lösning
med en mittmonterad lanterna.
- Till landströmskablarna på båtar som levereras
till Europa, används numera en s k CEE-
kontakt, d v s den nya typ av blå rund kontakt
med tre stift som blir allt vanligare.
- På alla modeller har toalettinstallationen
förbättrats på så vis att det finns en HR-vented
loop som ytterligare förhindrar hävertverkan i
toalettens rörsystem. Redan tidigare har det
funnits manuella ventiler som motverkar detta.
Dessa ventiler finns kvar, det nya systemet är en
extra gardering.
- Holdingtanken på HR 40 har kunnat utökas i
volym.
- HR 37 och HR 40 levererade från våren 2005
får en ny motor, se separat artikel på sidan 18.
- HR 43 har fått en större motor, D2-75, med
större generator, 12 V 115 A, samt hydrauliskt

backslag som standard för nytecknade
beställningar. Den som redan har en HR 43 i
order, kan uppgradera motorn till den nyare och
större.
- HR 40 och 43 har fått uppgraderad design på
inredningsluckorna, i samma stil som redan
blivit så framgångsrik på HR 37 och även finns
på HR 48. Skillnaden är att på de nya luckorna
finns det en bred homogen ram, som är
profilfräst och avrundad, både längs ytterkanten
och innerkanten.
- HR 40 och 43 har fått s k Tractionbatterier,
som HR 37 haft redan från början.
Tractionbatterier har fördelen att kunna
djupurladdas mer än traditionella batterier, så att
man därigenom kan utnyttja fler Ampére-
timmar ur batterierna.
- På båtar med elektriska vinschar, har dessa fått
en mjukstart. Tidigare har elektriska vinschar
startat på fullt varvtal, vilket kan uppfattas som
en nackdel vid fintrimning. Tidigare har endast
hydrauliska vinschar klarat en mjukstart.
- På HR 62 har vinscharna nu blivit elektriska i
stället för hydrauliska. Tack vare att mjukstarten
nu finns för elektriska vinschar, har argumentet
för hydrauliska skotvinschar fallit. En vidare
fördel med elektriskt utförande är, att ett
hydraulpack har en viss given kapacitet, och
nyttjar man då två funktioner samtidigt, t ex att
rulla ut och skota hem genuan, halveras farten
på varje enhet. Elektriskt utförande ger dock
konstant fart.
- På HR 46, 53 och 62 är avgasgenomföringen
uppgraderad till rostfritt utförande.

3-d-perspektiv av skrovet till Hallberg-Rassy 48
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På årets Öppet Varv kommer på lördag
kväll kl 19 att hållas ett intressant föredrag på
temat ”Att förverkliga en dröm” av Elisabeth
och Joh Fredén, som seglat jorden runt i sin HR
39:a Sefir.

Elisabeth och Joh kommer från Skanör i
Skåne. De berättar: ”-Vi startade vår
jordenruntsegling den första juli 2000. Vi seglade
först ner längs Europas kuster i dagsetapper till
Lissabon. Från Lissabon gick vi till Madeira.
Därifrån till Kanarieöarna där vi deltog i ARC
över Atlanten nov 2000. Sedan seglade vi i
Västindien i några månader och gick vidare till
Trinidad. Vi fortsatte längs Venezuelas kust till
Bonaire, Curacao och till Cartagena i Colombia.
Därifrån gick vi till San Blas och vidare genom
Panamakanalen. Påsken 2002 firade vi på
Pärlöarna utanför Panama. Därifrån seglade vi
till Galapagos och vidare över Stilla Havet till
Marquesas i franska Polynesien. Vi fortsatte genom
Tuamotos ner till Tahiti och besökte de andra
Sällskapsöarna. Därifrån seglade vi till Suwarrow
och Samoa. Därifrån vidare till de franska öarna
Wallis och Futuna innan vi kom fram till Fiji.
Här var vi ett par månader innan det var dags
att segla ner till Nya Zeeland. Där var Sefir i 6

FFFFFrån jorrån jorrån jorrån jorrån jordenrdenrdenrdenrdenruntseglinguntseglinguntseglinguntseglinguntsegling
till förtill förtill förtill förtill föredragshållaredragshållaredragshållaredragshållaredragshållare på Öppet e på Öppet e på Öppet e på Öppet e på Öppet VVVVVarararararvvvvv

månader innan vi seglade upp till Nya
Kaledonien och vidare till Vanuatu. Från
Vanuatu gick färden till Luciaderna i Papua New
Guinea. Därifrån seglade vi till Thursday Island i
Norra Australien. Fortsatte efter norra kusten av
Australien till Darwin och från Darwin seglade vi
västerut till Coccos Keeling. Därifrån vidare till
Mauritius, Reunion och Sydafrika där vi just nu
(december 2003) ligger i Richards Bay.Vi kommer
att ha kommit hem till Sverige igen i juni 2004”

Joh har tidigare seglat sedan 12 års ålder i
Stockholms skärgård, längs alla Sveriges kuster,
en del av Finlands, det mesta av Danmarks
kuster, Norges kuster upp till Bergen. Färöarna,
Skottland, Irland. 3 gånger över Atlanten, 2
ARC (1993 och 1998). Klassegrare 1993 och
1998. 1994 hem över Azorerna från Västindien.

Elisabeth har börjat segla lite senare men
har seglat i Danmark, Sydnorge, Skottland,
Irland och Sydsveriges kuster.

- Vid nyår räknar vi med att runda
Sydafrika och gå upp till Kapstaden. Om våra
planer håller så räknar vi med att vara tillbaka i
Skanör vid midsommartid.

På sista sidan framgår det, hur man
anmäler sig till föredraget.
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Hallberg-Rassy är onekligen mycket
framgångsrika i atlantkappseglingen ARC. Ännu
en gång har en Hallberg-Rassy vunnit klassen.
Det är 6:e gången i ordningen. Denna gång är det
norrmannen Totto Brunvold i sin HR46:a ”Hike
VII” som segrat. En snabb och tillförlitlig båt
med hög snittfart gav segern.

Så här sa Totto innan han hämtat ut sin båt
ny i varvets hamn i Ellös, för att bege sig ut på
långsegling:

”Seil og hav har alltid vært min store
lidenskap, samt et ønske om å kunne seile langt.
Men også selve seilegleden betyr mye for meg. Jeg
ville ha en robust båt for langseiling også til
arktiske områder. Min kone har alltid likt
Hallberg-Rassy. Vi vil seile langt, til Karibien, så
Honduras, USA´s østkyst, Canada, New
Foundland, Grønland, Island, Svalbard, og så
hjem til Oslo…før vi kanskje fortsetter på noe
mer... HR 46 er perfekt for vårt bruk. Viktigst er
det at vi kan håndtere båten med to personer i all
slags vær.”

Många HR-båtar framgångsrika i ARMånga HR-båtar framgångsrika i ARMånga HR-båtar framgångsrika i ARMånga HR-båtar framgångsrika i ARMånga HR-båtar framgångsrika i ARCCCCC
Inte bara ”Hike VII” placerade sig bra i

senaste ARC. Per Simble i sin HR 43:a ”Just Fine
Too” kom 2:a i sin klass.

Till tidigare vinnare i ARC i en Hallberg-
Rassy hör bl a Peter Harrison i sin HR 53:a ”Russ
Noir” 1994. Harrison är idag mer känd som

TTTTTotto votto votto votto votto vann klassen i ARann klassen i ARann klassen i ARann klassen i ARann klassen i ARC i en HC i en HC i en HC i en HC i en Hallberg-Rassyallberg-Rassyallberg-Rassyallberg-Rassyallberg-Rassy
Storbritanniens utmanare för senaste America’s
Cup.

HHHHHallberg-Rassy populärast i ARallberg-Rassy populärast i ARallberg-Rassy populärast i ARallberg-Rassy populärast i ARallberg-Rassy populärast i ARCCCCC
ARC står för Atlantic Rally for Cruisers och

är världens största transoceana segling med 225
deltagande båtar, varav 21 var Hallberg-
Rassybåtar. Det gör HR till det populäraste valet
av alla båttyper i ARC 2003. ARC seglas varje år.
Seglingen är på 2 700 sjömil och går från
Kanarieöarna till St Lucia i Västindien. Målgång
är alldeles innan jul. ARC-info finner Du på
www.worldcruising.com

Gratis support för Hallberg-Rassy-ägareGratis support för Hallberg-Rassy-ägareGratis support för Hallberg-Rassy-ägareGratis support för Hallberg-Rassy-ägareGratis support för Hallberg-Rassy-ägare
Hallberg-Rassy har de senaste åren även

skickat ett särskilt supportlag till ARC-starten på
Gran Canaria. Supporten omfattar kontroll och
justering av rigg och andra viktiga system.
Supporten är gratis för ARC-deltagande HR-
båtar. Om Du vill utnyttja detta erbjudande, ber
vi Dig kontakta Roland Olsson, tel 0304-54 803,
roland.olsson@hallberg-rassy.se .

FFFFFraktfria rraktfria rraktfria rraktfria rraktfria reseresereseresereservvvvvdelardelardelardelardelar
HR Parts and Accessories AB kommer att

organisera de flesta reservdelarna fraktfritt till
ARC-starten, om Du beställer innan den 4
oktober. HR Parts når Du på info@hr-parts.com ,
tel 0304 54 990, www.hr-parts.com .

Totto Brunvold från Norge vann klassen i ARC i sin HR 46 ”Hike VII”
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I tjänst för HRI tjänst för HRI tjänst för HRI tjänst för HRI tjänst för HR
1954-20041954-20041954-20041954-20041954-2004

Mats Olsson började i företaget 1954 vid
15 års ålder. Idag hade man kallat det för barn-
arbete, men då var det något helt normalt. Mats
gick rakt från realskolan direkt till dåvarande
Harry Hallbergs varv, som det hette på den tiden.
Nu, 2004, har Mats gått i pension under sitt
femtionde år på Hallberg-Rassy. Som en rolig
gimmick ramades rollern in som Mats har använt
de senaste 26 åren, och den ser fortfarande inte ut
att vara mer än ett halvår. Rollern kan nu
beskådas inramad vid varvets entré.

Se Hallberg-RassySe Hallberg-RassySe Hallberg-RassySe Hallberg-RassySe Hallberg-Rassy
 på båtmässorna på båtmässorna på båtmässorna på båtmässorna på båtmässorna

DatumDatumDatumDatumDatum MässaMässaMässaMässaMässa LandLandLandLandLand Utställda modellerUtställda modellerUtställda modellerUtställda modellerUtställda modeller
19-22 aug Helsingfors FI HR 37 och HR 40
19-22 aug Kolding DK HR 34, 37 och 40
27-29 aug Öppet Varv SE 31,34,37,40,43,48,53,62
31 aug-5 sept Ijmuiden NL 31, 34, 37, 40, 43, 48
2-5 sept Oslo NO HR 34, 37, 43
15-19 sept Seattle, WA USA HR 43, HR 53
11-14 sept Newport, RI USA HR 40
10-19 sept Southampton UK HR 34, 37, 48
18-26 sept Friedrichshafen DE HR 37, 40 och 43
7-11 okt Annapolis, MD USA Modeller ej fastlagda
9-17 okt Rapallo IT HR 37, 40, 43 och 53
23-31 okt Hamburg DE HR 34, 37, 40, 43, 48
15-17 okt Nishinomiya JP Modeller ej fastlagda
6-14 nov Bercelona ES Modell ej fastlagd
10-14 nov Stockholm SE HR 37, HR 40, HR 43
6-16 jan 2005 London UK HR 48
14-23 jan Seattle, WA USA HR 43
15-23 jan Düsseldorf DE 31,34,37,40,43,48,53
1-6 feb Amsterdam NL HR 37, HR 40
feb-mars Fredericia DK HR 34, HR 37
25-28 mars Bruinisse NL 31, 34, 37, 40 och 43
20-22 maj Neustadt DE 31, 34, 37, 40, 43, 48
maj 2005 Leangbukta NO Modeller ej fastlagda
28 juli-2 aug Sydney AU HR 43
26-28 aug ’05 Öppet Varv SE Modeller ej fastlagda

Reservation för ändringar. Se www.hallberg-rassy.com för senaste uppdatering

NNNNNy motory motory motory motory motor
i HR 37 och HR 40i HR 37 och HR 40i HR 37 och HR 40i HR 37 och HR 40i HR 37 och HR 40

Efter ingående tester kommer HR 37 och
HR 40 att få en ny motor. Det nya valet är
Yanmar 4JH4E. Jämfört med det tidigare
motorvalet, är mycket likt: bägge är 4-
cylindriga, bägge har 2,2 liters cylindervolym,
bägge har snarlik effekt, bägge har servicesidan
på sb sida.

Yanmar-motorn går mycket lugnt och
vibrationsfritt.

Det finns flera saker som är avgjort bättre
med den nya motorn:

Vridmomentet förbättrat, 159 Nm redan
vid 1800 varv, jämfört med 135 Nm vid 2200
varv på det tidigare motorvalet. Vridmomentet
är extra viktigt på en segelbåt, eftersom man här
kör med vridmomentet och inte hästkrafts-
antalet. Att det höga vridmomentet kommer
vid så låga varv har man särskilt gott av vid
hamnmanövrering. Kombinationen med
Yanmars eget backslag som bygger på konteknik
istället för lameller ger en märkbart tystare gång.

Man kan även uppgradera motorns
laddning till en 140 A/12V generator. I det fallet
finns standardgeneratorn på 60 A kvar och
laddar startbatteriet. I paketet ingår även en
”nödbrytare” för motorstart, vilket ger två
funktioner: dels att man i ett nödfall kan starta
motorn med belysningsbatterierna i stället för
startbatteriet, dels att man om den stora
generatorn eventuellt skulle falla ifrån, kan ladda
belysningskretsen med den lilla generatorn
istället. Den extra generatorn är utrustad med en
extern regulator med en optimerad laddnings-
kurva som laddar batterierna optimalt utan
överladdning. Regulatorn kan även
programmeras för andra typer av batterier.

Om Din båt kommer att utrustas med
extra batterier rekommenderar vi definitivt att
Du väljer en extra generator på 140 A.

JJJJJubileumsnummerubileumsnummerubileumsnummerubileumsnummerubileumsnummer
Den utgåva av Hallberg-Rassy NewsLetter

Du nu läser, är den tionde utgåvan. NewsLettret
utkommer en gång om året och får Du den inte
automatiskt, så skriv ett mejl och tala om Din
postadress. Vår mejladress hittar Du på
www.hallberg-rassy.com .
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Citera gärna Hallberg-Rassy NewsLetter, bara du klart anger
källan. Hallberg-Rassy NewsLetter kommer ut en gång om året i
en svensk, en engelsk och en tysk upplaga och nästa nummer
beräknas utkomma i början av juli 2005. Hallberg-Rassy
NewsLetter kan ej användas som underlag till offert,
standardbeskrivning eller kontrakt. Idé  och produktion Magnus
Rassy, Hallberg-Rassy Varvs AB 2004.

HR 53:a vannHR 53:a vannHR 53:a vannHR 53:a vannHR 53:a vann
BBBBBermuda Cermuda Cermuda Cermuda Cermuda Cupupupupup

Solstice, en amerikansk Hallberg-Rassy 53:a,
ägd av RogueWave Yacht Sales - Bernie Jakits och
Kate Christensen från Annapolis, vann 2003 års
upplaga av Bermuda Cup. Med en snabb tid på 3
dagar, 13 timmar och 30 minuter för de 650
sjömilen från Norfolk i Virginia till St. Georges
Harbor, Bermuda, var hon inte bara första båt i
mål, snabbaste båt på seglad tid, utan även
vinnare av klass 1.

På den sista och avgörande kryssen på 30
sjömil förbi North East Breakers och Kitchen
Shoals, kunde Solstice bära mer segelyta och segla
högre mot vinden än någon annan båt i flottan av
respektabla båtar. Hon var väl balanserad i de 10-
13 m/s sydvästlig vind som mestadels rådde.
Snittfarten för hela seglingen blev 7,63 knop. I
26 timmar höll hon konstant en fart på mellan 9
och 10 knop och visade alla andra båtar
akterspegeln.

Bernie och Kate säger: ”- Vi har ägt ett
flertal högkvalitativa båtar de senaste 30 åren men
ingenting går upp mot vår HR 53:a. Vi bor ombord
på ett mycket komfortabelt sätt, både under segling
och till ankars. Vi har alltid känt oss trygga och har
aldrig behövt tvivla på hennes kapacitet. Alla
system ombord har fungerat klanderfritt. Efter
målgång ankrade vi upp Solstice utanför St.
Georges Dinghy and Sports Club och vi bjöd
ombord 36 seglare från 11 av de övriga deltagande
båtarna. Alla som kom ombord beundrade båtens
skönhet, robusta konstruktion och hantverk. För oss
finns det ingen bättre eller ens jämförbar annan
båttyp på marknaden under 60 fot. Vi är väldigt
nöjda och stolta att äga HR 53 nr 59 Solstice och vi
förbereder henne nu för nästa äventyr.”

ResultatlistaResultatlistaResultatlistaResultatlistaResultatlista
BåtnamnBåtnamnBåtnamnBåtnamnBåtnamn BåttypBåttypBåttypBåttypBåttyp Seglad tidSeglad tidSeglad tidSeglad tidSeglad tid Korrigerad tidKorrigerad tidKorrigerad tidKorrigerad tidKorrigerad tid

1 Mahé 3 HR 53 3.01.44 1.39.29
2 El Nino HR 34 3.37.34 1.40.32
3 La Tartaruga Comet 1050 3.30.26 1.41.37
4 Black Angel IMX-38 3.02.33 1.49.03
5 Xantorilla First 40.7 3.02.12 1.50.27
6 Chestress J/109 3.05.55 1.52.02
7 Out of the Blue Fun 3.44.43 1.52.43
8 Loreli III Gr. Soleil 46 3.11.19 1.57.24
9 Vaitiara Swan 371 3.34.21 1.59.09
10 Mon Ami Gr. Soleil 42 3.16.53 1.59.13
11 X-Live X-412 3.12.52 2.02.29
12 Tachi Gr. Soleil 39 3.29.13 2.02.35
13 Tawali Sun Od.45.2 3.26.31 2.04.47
14 Mio Capitano Sun Od.52.2 3.17.10 2.06.34
15 Vamp II Gr. Soleil 43 3.28.47 2.09.41
16 Ops 3 Baltic 52 3.07.23 2.12.49
17 Solenia 2 Swan 48 3.09.31 2.13.16
18 Prof. BLnzone Balanzone 4.21.47 2.22.07
19 Boccon di Mare First 31.7 4.20.30 2.37.04
20 Alisei 2 First 210 DNF
21 Eleuca 2 Genesis 43 P DNF
22 Famalu Cutter RET
23 Pulce Furia RET

Hallberg-RassyHallberg-RassyHallberg-RassyHallberg-RassyHallberg-Rassy
dubbelsegrare idubbelsegrare idubbelsegrare idubbelsegrare idubbelsegrare i

italiensk IMS-regattaitaliensk IMS-regattaitaliensk IMS-regattaitaliensk IMS-regattaitaliensk IMS-regatta
Den italienska HR 53:an ”Mahé 3” har

vunnit en viktig IMS-kappsegling. Seglingen gick
av stapeln på norra Sardinen och arrangerades av
Yacht Club Costa Smeralda. 31 båtar deltog,
därav många vassa kappseglingsbåtar. Seglingen
var på 25 sjömil och det blåste 10-11 m/s. Av de
31 seglade 23 båtar i klassen som HR 53:an vann.
HR 53:an vann både på seglad tid och beräknad
tid. Tvåa kom en Hallberg-Rassy 34:a. Redan
1996 vann samma ägare denna kappsegling med
”Mahé 2”, en annan HR 53:a. HR 53:an ”Mahé
3” sätter nämligen ett annat rekord: det är tredje
HR 53:an Hallberg-Rassy har äran att leverera till
samma ägare!
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Traditionsenligt bjuder Hallberg-Rassy in till Öppet
Varv. Vi bjuder också in konkurrerande båt-
tillverkare att visa sina båtar under helgen.  Totalt
visas så många som 105 segel- och motorbåtar upp
till 62 fot i Ellös. Även 77 leverantörer av motorer,
rigg, segel, navigationsutrustning och övriga till-
behör finns på plats. Faktum är att det inte går att
hitta ett så brett utbud av båtar 31-62 fot på någon
annan flytande båtmässa i hela Norden.

Världspremiär: HR 48Världspremiär: HR 48Världspremiär: HR 48Världspremiär: HR 48Världspremiär: HR 48
Nya Hallberg-Rassy 48 firar världspremiär. Fredag,
lördag och söndag, mellan kl 10.00 och 18.00, visas
HR 31, 34, 37, 40, 43, 48, 53 och 62 i vattnet, samt
inte mindre än 48 st HR-båtar under byggnation i
olika stadier. Alla har möjlighet att gå snitslade banor
genom hela varvet från fredag kl 15.

Intressant föredrag lördag kvällIntressant föredrag lördag kvällIntressant föredrag lördag kvällIntressant föredrag lördag kvällIntressant föredrag lördag kväll
På lördag kväll kl 19.00 anordnar vi  mat och  dryck
och därefter ett intressant föredrag om lång-
färdssegling på temat “förverkliga en dröm”.
Föredragshållare är Elisabeth och Joh Fredén, som
seglat sin HR 39 runt jorden och just kommit hem.
Se separat artikel på sidan 14-15. För att alla våra
internationella gäster skall kunna följa med, hålls

Öppet Öppet Öppet Öppet Öppet VVVVVarararararv hos Hv hos Hv hos Hv hos Hv hos Hallberg-Rassyallberg-Rassyallberg-Rassyallberg-Rassyallberg-Rassy
 helgen 27-29 augusti 2004 helgen 27-29 augusti 2004 helgen 27-29 augusti 2004 helgen 27-29 augusti 2004 helgen 27-29 augusti 2004

föredraget på engelska. Eftersom antalet platser till
kvällsevenemanget är begränsat och vi vill undvika
bokningar som inte blir något av, tar vi en
anmälningsavgift till kvällsföredraget på 150:- per
person. Anmälan gör du till vårt postgironummer
887086-7. Glöm inte ange namn, adress och
telefonnummer på talongen. Tidigare år blev eve-
nemanget fullbokat, så vi rekommenderar att du
anmäler dig snarast. Fördelning av platser i mån av
tillgång.

ÖvernattningÖvernattningÖvernattningÖvernattningÖvernattning
Vill du stanna över natten, finns ett flertal hotell
att välja bland. Förra året blev hotellen tidigt
fullbokade och vi föreslår att du ordnar även detta
snarast. Tänk på att det redan nu är många som
bokar sina hotellrum för nästa Öppet Varv, alltså
2005! Här följer några förslag till hotell: Hotel Ellös
Brygga, tel 0304 50993. Mollösunds Wärdshus
0304 21108. Nösunds Wärdshus 0304 209 25.
Quality Hotel Stenungsbaden 0303 83100. Hotell
Sjögården, Ellös, 0304-510 30, Hotel Carlia,
Uddevalla 0522 14140. Hotel Reis, Stenungsund
0303 77 0011. Bergabo, Rönnäng, 0304 677 080,
Grand Hotel, Marstrand, 0303 603 22, Villa
Sjötorp, Ljungskile, 0522 20174, Hotell Viking,
Uddevalla, 0522 998 00.


