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Boken för Dig som drömmer  
och är redo för en förändring
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Maja Kirchner, finish Linda Börjesson, invändig montör

Caroline Larsson, utvändig snickare

Det finns många böcker som handlar om att 
korsa oceaner, men få där detta gjorts med barn 
ombord, och ännu färre där detta förverkligas 
inom ramen för ett relativt normalt liv. Det senaste 
bidraget till utbudet av seglingsböcker kommer från 
Hallberg-Rassy-seglaren Leon Schulz. Ni som be-
sökte kvällsföredraget på Öppet Varv 2008 vet hur 
fängslande och underhållande Leon kan berätta.

Leon, som har skrivit artiklar för amerikanska 
Cruising World och svenska Segling, seglade den 
nordatlantiska cirkeln med sin unga familj ombord 
på deras Hallberg-Rassy 40 ”Regina”.  Han berättar 
en inspirerande historia om en normal familj, med 
normal seglingserfarenhet, med ett normalt liv och 
en vanlig dröm. Leon och hans familj drömde om 
att göra någonting annorlunda, något särskilt, om 
att göra något tillsammans som de skulle minnas 
för resten av livet. Deras berättelse handlar om 
omställning, hur familjen växte samman och lärde 
sig att ta stora beslut, hantera fara, utmaningar och 
en helt ny värld där ute.

Nyckeln till all den här erfarenheten är deras 

Hallberg-Rassy 40 “Regina”. Båten för dem över 
Atlanten två gånger, runt Irlands västkust och 
tryggt hem till Sverige igen.

Historien är sann och skrevs medan de seg-
lade. Den sätter enkla ord på hur det kändes att 
uppleva en sådan här drömsegling. Med sin fru, 
Karolina och barnen Jessica och Jonathan, lyckas 
Leon med framgång fånga den där känslan att segla 
mot horisonten och bara vilja fortsätta segla.

Förutom en redogörelse om deras resa, er-
bjuder boken praktiska råd och tips baserade på 
gjorda erfarenheter. Boken utgör en praktisk guide 
och ger Dig självförtroende. Boken är en källa till 
inspiration för Dig som drömmer och är redo för 
en förändring. 

Leon är svensk och boken är skriven på 
engelska och heter ‘The Missing Centimetre – one 
family’s Atlantic sailing adventure’. Boken kommer 
att finnas på marknaden hösten 2009 och kom-
mer att kunna köpas genom antingen HR Parts 
& Accessories, www.hr-parts.com, eller direkt från 
förlaget på www.outworncreed.com.

Leon Schulz



På Öppet Varv hos Hallberg-Rassy 21-23 augusti 
2009 kommer ett helt nytt layoutalternativ till Hall-
berg-Rassy 48 att presenteras. Det har både en superka-
bin för om masten och ett nytt pentry på bb-sidan med 
större arbetsyta och en extra kyl som är frontöppnad.

Detta nya layoutalternativ är framtaget som ett 
resultat av vetskapen att de flesta som seglar en Hall-
berg-Rassybåt är ett eller två par. Bara i undantags-
fall används den tredje dubbelkabinen. Med detta i 
åtanke har Hallberg-Rassy utvecklat en lösning med 
två prioriterade kabiner med mycket komfort och 
en extrakabin i fören. Det innebär att förutom den 
generösa akterruffen finns nu även möjlighet att få 
en superkabin för om masten, med dubbelkoj och 
mycket svängrum. Det finns fortfarande en förpik 
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Nytt layoutalternativ till  
Hallberg-Rassy 48 på Öppet Varv

med full storlek på kojerna, men durkytan och 
garderobsutrymmet har getts till förmån för super-
kabinen på sb-sidan.

Förutom den nya inredningslayouten, har 
även designen på skåpsluckorna och draglådorna 
fått en ansiktslyftning. De nya skåpsdörrarna är mer 
flushade, med en homogen ram runt och osynliga 
gångjärn med inbyggda ändstoppare. 

På däcket har även skylightsen till främre 
WC-rummet och sb-kabinen blivit flushmonte-
rade, som redan sedan tidigare är fallet med sky-
lighten till akterruffen.

Det första exemplaret av den nya versionen 
kommer att visas på Öppet Varv den 21-23 augusti 
2009.
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Hallberg-Rassy med i 
senaste Bondfilmen
I den senaste James Bondfilmen, Quantum 

of Solace, medverkar en Hallberg-Rassy 62. Sce-
nen utspelar sig på Haiti efter en vild båtjakt. HR 
62:an står på land och till och med logotypen för 
HR 62 zoomas in och syns mycket tydligt.

Man skulle kunna tro att detta är en dyr pro-
duktplacering, men båten har hamnat där av en 
tillfällighet. Det kan vara väldigt bra att ha 8 800 
Hallberg-Rassybåtar utspridda över världen...

Hallberg-Rassy  
trippelvinnare  

i Caribbean 1500
Den amerikanska Hallberg-Rassy 62:an “Be-

tween the Sheets“ vann både racingdivisionen (!) och 
var första båt över mållinjen i Caribbean 1500, och  
totalsegrare blev Hallberg-Rassy 49:an “Elusion”. 
Detta gör Hallberg-Rassy till trippelvinnare!

Caribbean 1500 startar i Hampton, VA, USA 
och går till Tortola, British Virgin Islands, Karibien. 
Seglingen tar mellan sex och tio dagar att genomföra.

Ett stort grattis till totalsegraren Kirt Schuldt och 
hans besättning på Hallberg-Rassy 49:an “Elusion” 
och till vinnarna av både första båt över mållinje samt 
segraren i racingdivisionen, Diane och Tom Might 
med Hallberg-Rassy 62:an "Between the Sheets"!

Ny servicebil
Hallberg-Rassy har nu en fabriksny servicebil, 

en Volkswagen Caddy Maxi. Bilen är inredd för verk-
tyg och har arbetsbänk. På varje sida av bilen finns 
vardera ett stort stiligt foto av en Hallberg-Rassybåt.

Hamnen utvidgad
Hallberg-Rassy har satsat en hel del på sin hamn-

anläggning senaste månaderna. Man har dels muddrat 
upp den västra bassängen, dels bytt ut stora delar av 
bryggorna. Mittbryggan har även breddats. Dessutom 
har den östra hamnbassängen både muddrats och 
förbättras så att man nu kan ha alla båtstorlekar där, 
och inte som tidigare endast upp till 37 fot. Det har 
medfört att man nu kan ha demonstrationsbåtarna 
omdelbart framför den nya fina kontorsbyggnaden.



5

Arne Mårtensson är på väg att slutföra jor-
denruntseglingen och avslutar med att både visa 
upp båten ”Yaghan” och hålla föredrag på Öppet 
Varv hos Hallberg-Rassy.

 Arne med hustru Heléne seglar just nu 
jorden runt i deras Hallberg-Rassy 62:a ”Yag-
han”. Seglingen påbörjades den 1 juni 2006 och 
man beräknar vara hemma i Stockholm igen den 
28 juli 2009. Seglingen är på 44 000 sjömil och 
har bl a gått via Antarktis, Söderhavet, Sydafrika, 
Sydamerika och hem till Sverige igen. 

Arne säger: ”Innan vi påbörjade vår jorden-
runtsegling seglade vi 12 000 sjömil med denna 
båt och blev övertygade om att det inte går att hitta 
en lämpligare båt för en jordenruntsegling på två 
personer. Vi seglade bl a båten fram och tillbaka till 
Island 2003.”

”Yaghan” kommer att vara utställd för 
ombordstigning i Hallberg-Rassys hamn under 
Öppet Varv, tillsammans med totalt ett hundratal 
nya intressanta båtar, varav nio Hallberg-Rassy-
båtar. 

Arne och Heléne har mycket att berätta 
från jordenruntseglingen och många fina bilder 

att visa på sitt föredrag. För att alla internatio-
nella gäster skall kunna följa med, hålls föredra-
get på engelska. Hallberg-Rassy arrangerar tradi-
tionsenligt ett intressant föredrag under Öppet 
Varv. Varje gång har fördragen blivit fullbokade, 
men aldrig så tidigt som denna gång. Så efter-
som lördagsföredraget redan är fullbokat, är ett 
extraföredrag insatt på söndagen den 23 augusti 
kl 12, dock utan förtäring. 

Eftersom antalet platser till föredragen är 
begränsat och vi vill undvika bokningar som 
inte blir något av, tar vi en anmälningsavgift till 
söndagsföredraget utan mat på 100:- per person. 
Anmälan görs via Visa- eller Eurocardbetalning. 
Glöm inte ange om det är Visa eller Eurocard, 
giltighetstid, namn, adress, telefonnummer, antal 
personer och Ditt skriftliga OK att debitera 
ovanstående belopp. Av säkerhetsskäl ber vi Dig 
att inte eposta utan faxa dessa uppgifter om kre-
ditkort till 0304 50486. Vi rekommenderar att 
Du anmäler Dig snarast. Fördelning av platser i 
mån av tillgång.

För att läsa om Yaghans segling runt jorden, 
besök www.yaghan.com. 

Arne Mårtensson och Yaghan  
till Öppet Varv

Arne Mårtensson, stolt ägare  
till HR 62:an "Yaghan"



Ulla vann tyska Hallberg-Rassyregattan igen
Tyska Hallberg-Rassyregattan 2008 vanns av 

Hallberg-Rassy 43:an "Ulla", styrd av fru Kolb. Fru 
Kolb rattade även hem tyska Hallberg-Rassyregat-
tan 2006, också då med en båt som hette "Ulla", den 

gången var det dock en Hallberg-Rassy 42 F, som man 
nu bytt mot en Hallberg-Rassy 43. Grattis till ännu en 
fin prestation!

HR 37 "Sea Vision"

Vinnarbåten, Hallberg-Rassy 43:an "Ulla"
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Vinnarna , Fru och Herr Kolb

Hallberg-Rassy satsar i Ungern
Hallberg-Rassy satsar vidare på sitt återförsäljar-

nät. Premier Yachts representerar numera Hallberg-
Rassy i Ungern. Man har sitt kontor i Budapest och 
försäljningen sköts av två generationer Herr Bekker.

HR 34 "Sycorax"
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I årets upplaga av den årligen återkommande 
holländska Hallberg-Rassy-regattan, var det som 
vanligt Nova Yachting International BV som stod 
som arrangörer. Tävlingen hölls i deras hemmahamn 
Bruinisse. Det visade sig att den nyligen iordning-
ställda marinan var idealisk för ett sådant evenemang. 
Med 1600 hamnplatser fanns det gott om utrymme 
och komfort för de 35 Hallberg-Rassybåtarna som 
deltog i årets tävlingshelg 12-13 juni 2009.

Fredagskvällen började med en kaptenstävling. 
Tävlingen avgjordes i en öppen båt, väldigt typisk 
för Holland, en s k ”Valk” ritad 1939. Många är 
de holländska seglare som börjat sina ”karriärer” i 
dessa båtar och de är fortfarande väldigt populära i 
seglarskolorna där. En kort kryss- och länsbana var 
utstakad framför marinan. Sol och en skön kvällsbris 
utgjorde ett utmärkt genrep inför det huvudsakliga 
evenemanget. Fredagens tävling vanns av yngste 
sonen till en HR40-ägare.

Nästa morgon, för vissa lite för tidigt, efter 
några för många drinkar i det särskilda HR-tältet, 
lyssnade alla uppmärksamt på vad tävlingskommittén 
hade att säga. De 35 båtarna skulle segla en kort bana 
på 4 sjömil på förmiddagen och på eftermiddagen, 
efter lunch var det en 25 NM bana som låg och vänt-
ade på flottan av skinande Hallberg-Rassybåtar.

Första starten var kl 10.00 - det var för grupp 1 
(LYS över 1,20), nästa startande var grupp 2 (LYS till 
1,20) och de startade kl 10.10. HR 53 ”Lady of the 
Dawn” var först över startlinjen och höll sin position 
fram till första rundningsmärket. Hon var tätt följd av 
en ny HR 372:a och sedan följde en mindre flotta av 
nya HR 54:or. En väldigt imponerande syn, särskilt 
efter att de satt spinnaker, gennakrar eller code zero. 
Förmiddagstävlingen vanns sedermera av ”Lady of the 
Dawn”, följd av HR 372 ”Nova” och HR 54 ”Maria 
Anna” i grupp 1. Grupp 2 vanns av HR 342 ”Lyra”, 

35 båtar i holländska Hallberg-Rassyregattan
följd av HR 342 ”Victorie” och HR 37 ”Goodewind”.

Vinden avtog lite inför eftermiddagens täv-
ling. Startsignalen för grupp 1 gavs kl. 13.00 och 
denna gång var det fullt av båtar framme vid start-
linjen som ville få en god placering och bra vind för 
att komma först till rundningsmärket.

Först framme blev HR 54 ”Maria Anna”, tätt 
följd även denna gång av HR 372 ”Nova”. Efter 
att ha rundat bojen var det 8 NM tvärs över den 
vackra saltvattensjön Grevelingen, och några båtar 
fick sällskap av en av de lokala delfinerna!

Till slut lyckades HR 372 ”Nova” komma 
förbi och vann eftermiddagens tävling och tvåa 
blev HR 53 ”Lady of the Dawn”. Det betydde att 
det fanns två båtar med lika många poäng, men 
det löste man enkelt genom att väga besättningen, 
multiplicera med deras ålder - då stod HR 53 med 
första priset. Tredje priset gick åter till HR 54 ”Ma-
ria Anna”, som hade god marginal till de andra två 
HR 54:or som deltog.

I startgrupp 2 var det i eftermiddagsseglingen 
HR 342 ”Lyra” som gick först över mållinjen, men 
efter LYS var det HR 37 ”Goodewind” som vann. 
”Lyra” blev tvåa och på tredjeplats kom en HR 31 
som seglades av en ung tekniker som jobbar för 
firman Yachtservice van Sway, som specialiserat sig 
som underleverantör av service till Hallberg-Rassy.

Totalsegrare blev HR 342 ”Lyra”, tvåa blev HR 
37 ”Goodewind” och tredjepriset gick till en HR 31.

Efter en lång dag på sjön, var det många som 
lät sig väl smaka av Kaptens-middagen. Färska ostron 
och musslor från den lokala fiskaren, samt en storsla-
gen buffé med grillat och allehanda delikatesser. Det 
blev en riktigt angenäm och avslappnad avslutning 
på årets upplaga av Hallberg-Rassy-regattan.

År 2010 kommer tävlingen att hållas den 12 
juni, glöm inte skriva in det i almanackan!

Vinnarbåten, Hallberg-Rassy 43:an "Ulla"



blir lättare att hålla rent utvändigt, ger bättre 
ljusspridning under däck, och förhindrar blickar in 
i båten om båten är upptänd invändigt när det är 
mörkt ute.

• Seglen får en uppgradering, i form av att skot-
hornen som hittills haft en pressad ring, nu får en 
utanpåliggande rostfri ring fastsydd med tubular 
webbing. Det ger en starkare lösning som även är 
lättare att reparera när seglet blir gammalt. På tra-
ditionella ickerullade storsegel sys revringarna in på 
ett förbättrat sätt, som både ger gynnsammare drag 
och tätare revning. Alla försegel får så kallad soft 
clew, vilket säkerhetsmässigt innebär en förbättring 
genom att man slipper den tunga metallringen i 
skothornet, vilket är en fördel vid fladder.

Hallberg-Rassy 372
• Ny design på skåpsluckor, flushmonterade med 
osynliga gångjärn som samtidigt utgör dörrstoppare 
så att en skåpsdörr t ex inte slår i en läslampa. Även 
draglådefrontarna är flushmonterade och har fräst 
ytterkant med samma utseende som luckorna. 

• Designen på WC-skåpsluckor anpassas till de-
signen på övriga skåpsluckor, dock med överfals-
ning för att undvika vatteninträngning i skåpen i 
WC- och duschavdelningarna.

• Gångjärnen till locket i kartbordet har gjorts osynliga. 

• I pentrybänken på HR 372 införs en toppmatad 
lucka i arbetsbänken för sopnedkast, i tillägg till 
den frontmatade luckan som redan finns.

• Skräpkorgen i pentryt blir en hel korg i stället för 
nätkorg, så att inte skräppåsens innehåll fastnar så 
lätt när påsen blir full och skall tömmas. 

• Dynorna i salongen får släta dynor, utan knappar. 
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Ständiga  
förbättringar

Hallberg-Rassy 342
• Ny design på skåpsluckor, flushmonterade med 
osynliga gångjärn som samtidigt utgör dörrstoppare 
så att en skåpsdörr t ex inte slår i en läslampa. Även 
draglådefrontarna är flushmonterade och har fräst 
ytterkant med samma utseende som luckorna. 

• Designen på WC-skåpsluckor anpassas till de-
signen på övriga skåpsluckor, dock med överfals-
ning för att undvika vatteninträngning i skåpen i 
WC- och duschavdelningarna.

• Gångjärnen till locket i kartbordet har gjorts 
osynliga. 

• Navigationslanternor plus motorgångslanterna i 
LED. LED-lanternor har en strömförbrukning på 
endast omkring en tiondel jämfört med traditio-
nella lanternor. 

• Kabelgenomföringarna från masten får en elegant-
are och smidigare lösning: kablarna går nu genom 
masten in i båten i stället för genom en svanhals 
och detta både ser bättre ut och minskar risken för 
att någonting hakar sig vid slag. Denna lösning 
finns redan från start på HR 310 och HR 372.

• Dynorna i salongen får släta dynor, utan knappar. 

• Skräpkorgen i pentryt blir en hel korg i stället för 
nätkorg, så att inte skräppåsens innehåll fastnar så 
lätt när påsen blir full och skall tömmas. 

• Skjutluckan vid båtens nedgång får mjölkfärgat 
glas i stället för rökfärgat, vilket innebär att denna 

• LED-Navigationslanternorna uppgraderas från 
plastutförande till rostritt utförande.
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• Skräpkorgen i pentryt blir en hel korg i stället 
för nätkorg, så att inte skräppåsens innehåll fast-
nar så lätt när påsen blir full och skall tömmas. 

• Skjutluckan vid båtens nedgång får mjölkfärgat 
glas i stället för rökfärgat, vilket både innebär 
att denna blir lättare att hålla rent utvändigt, ger 
bättre ljusspridning under däck, och förhindrar 
blickar in i båten om båten är upptänd invändigt 
men det är mörkt ute. 

• Seglen får en uppgradering i form av att skot-
hornen som hittills haft en pressad ring får nu en 
utanpåliggande rostfri ring fastsydd med tubular 
webbing. Det ger en starkare lösning som även 
är lättare att reparera när seglet blir gammalt. På 
traditionella ickerullade storsegel sys revringarna in 
på ett förbättrat sätt, som både ger gynnsammare 
drag och tätare revning. Underliket blir numera 
gjort lösfotat, vilket gör både att seglet blir lättare 
att trimma och lättare att montera på båten. Alla 
försegel får så kallad soft clew, vilket säkerhets- 
mässigt innebär en förbättring genom att man slip-
per den tunga metallringen i skothornet, vilket är 
en fördel vid fladder.

Hallberg-Rassy 40
• Ny design på skåpsluckor, flushmonterade med 
osynliga gångjärn som samtidigt utgör dörrstoppare 
så att en skåpsdörr t ex inte slår i en läslampa. Även 
draglådefrontarna är flushmonterade, och har fräst 
ytterkant med samma utseende som luckorna. 

• Designen på WC-skåpsluckor anpassas till de-
signen på övriga skåpsluckor, dock med överfals-
ning för undvikande av vatteninträngning i skåpen 
i WC- och duschavdelningarna.

• Gångjärnen till locket i kartbordet har gjorts 
osynliga. 

• Navigationslanternor plus motorgångslanterna i 
LED. LED-lanternor har en strömförbrukning på 
endast ungefär en tiondel jämfört med traditionella 
lanternor.

• Skräpkorgen i pentryt blir en hel korg i stället för 
nätkorg, så att inte skräppåsens innehåll fastnar så 
lätt när påsen blir full och skall tömmas. 

• Skjutluckan vid båtens nedgång får mjölkfärgat 
glas i stället för rökfärgat, vilket både innebär att 
denna blir lättare att hålla rent utvändigt, ger bättre 
ljusspridning under däck, och förhindrar blickar in 

• Även motorgångslanternan blir i LED.

• Seglen får en uppgradering i form av att skot-
hornen som hittills haft en pressad ring nu får en 
utanpåliggande rostfri ring fastsydd med tubular 
webbing. Det ger en starkare lösning som även 
är lättare att reparera när seglet blir gammalt. På 
traditionella ickerullade storsegel sys revringarna in 
på ett förbättrat sätt, som både ger gynnsammare 
drag och tätare revning. Underliket blir numera 
gjort lösfotat, vilket gör både att seglet blir lättare 
att trimma och lättare att montera på båten. Alla 
försegel får så kallad soft clew, vilket säkerhetsmäs-
sigt innebär en förbättring genom att man slipper 
den tunga metallringen i skothornet, vilket är en 
fördel vid fladder.

• Alla båtar med CanBus elsystem får brytare för 
lanternor och kompassbelysning i sittbrunnen för 
enkel åtkomst. Detta är endast möjligt på ett tillför-
litligt sätt på båtar som har CanBus-system.

• Alla båtar med CanBus elsystem (HR 310, 372, 
48, 54 och 62) får elegantare strömbrytare för 
duschvattendräneringsknappen.

Hallberg-Rassy 37

• Dynorna i salongen får släta dynor, utan knappar.

• Ny design på skåpsluckor, flushmonterade med 
osynliga gångjärn som samtidigt utgör dörrstoppare 
så att en skåpsdörr t ex inte slår i en läslampa. Även 
draglådefrontarna är flushmonterade och har fräst 
ytterkant med samma utseende som luckorna. 

• Designen på WC-skåpsluckor anpassas till 
designen på övriga skåpsluckor, dock med överfal-
sning för att undvika vatteninträngning i skåpen i 
WC- och duschavdelningarna.

• Gångjärnen till locket i kartbordet har gjorts 
osynliga. 



i båten om båten är upptänd invändigt när det är 
mörkt ute.

• Seglen får en uppgradering i form av att alla för-
segel får så kallad soft clew, vilket säkerhetsmässigt 
innebär en förbättring genom att man slipper den 
tunga metallringen i skothornet, vilket är en fördel 
vid fladder.

Hallberg-Rassy 43 Mk II
• Ny design på skåpsluckor, flushmonterade med 
osynliga gångjärn som samtidigt utgör dörr-
stoppare så att en skåpsdörr t ex inte slår i en 
läslampa. När teakinredning beställs, görs varje 
lucka numrerad, så att den hamnar i samma hål 
den skurits ut ifrån och därmed följer fanérets 
mönstring hela vägen genom både front och 
själva luckan. Även draglådefrontarna är i sam-
ma flushade utseende med fräst ytterkant som 
skåpsluckorna. 

• Designen på WC-skåpsluckor anpassas till de-
signen på övriga skåpsluckor, dock med överfals-
ning för att undvika vatteninträngning i skåpen i 
WC- och duschavdelningarna.

• Gångjärnen till locket i kartbordet har gjorts 
osynliga. 

• Navigationslanternor plus motorgångslanterna i 
LED. LED-lanternor har en strömförbrukning på 
endast omkring en tiondel jämfört med traditio-
nella lanternor.

• Skräpkorgen i pentryt blir en hel korg i stället för 
nätkorg, så att inte skräppåsens innehåll fastnar så 
lätt när påsen blir full och skall tömmas. 

• Skjutluckan vid båtens nedgång får mjölkfärgat 
glas i stället för rökfärgat, vilket både innebär att 
denna blir lättare att hålla rent utvändigt, ger bättre 
ljusspridning under däck, och förhindrar blickar in 
i båten om båten är upptänd invändigt när det är 
mörkt ute.

• Seglen får en uppgradering i form av att alla för-
segel får så kallad soft clew, vilket säkerhetsmässigt 
innebär en förbättring genom att man slipper den 
tunga metallringen i skothornet, vilket är en fördel 
vid fladder.

Hallberg-Rassy 48
• CanBus-elsytem införs på HR 48. Detta system 
finns redan på HR 54, 372 och 310. Systemet har 
flera uppenbara fördelar: Eftersom systemet har ett 

inbyggt säkringssytem, blir det färre strömbrytare 
och därmed överskådligare knappanel, möjlighet till 
dimmer som inte stör radiomottagningen, möjlig-
het till tidsautomatik så att t ex 24 v belysning i sitt-
brunnsstuv (extrautrustning) och maskinrum släcks 
automatiskt efter 15 minuter. Dessutom blir den 
nödvändiga kabeldragningen i många fall tunnare 
och lättare genom ett decentraliserat strömsystem.

• Alla båtar med CanBus-elsystem (HR 310, 372, 
48, 54 och 62) får elegantare strömbrytare för 
duschvattendräneringsknappen.

• Alla båtar med CanBus-elsystem (HR 310, 372, 
48, 54 och 62) får brytare för lanternor och kom-
passbelysning i sittbrunnen för enkel åtkomst. 
Detta är endast möjligt på ett tillförlitligt sätt på 
båtar som har CanBus-system.

• Seglen får en uppgradering i form av att alla för-
segel får så kallad soft clew, vilket säkerhetsmässigt 
innebär en förbättring genom att man slipper den 
tunga metallringen i skothornet, vilket är en fördel 
vid fladder.

• Ny design på skåpsluckor, flushmonterade med 
osynliga gångjärn som samtidigt utgör dörr-
stoppare så att en skåpsdörr t ex inte slår i en 
läslampa. När teakinredning beställs, görs varje 
lucka numrerad, så att den hamnar i samma hål 
den skurits ut ifrån och därmed följer fanérets 
mönstring hela vägen genom både front och 
själva luckan. Även draglådefrontarna är i samma 
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LED. LED-lanternor har en strömförbrukning på 
endast omkring en tiondel jämfört med traditio-
nella lanternor.

• Alla båtar med CanBus-elsystem (Hallberg-Ras-
sy 310, 372, 48, 54 och 62) får brytare för lanter-
nor och kompassbelysning i sittbrunnen för enkel 
åtkomst.  Detta är endast möjligt på ett tillförlitligt 
sätt på båtar som har CanBus-system.

• Alla båtar med CanBus elsystem får elegantare 
strömbrytare för duschvattendräneringsknappen.

• Seglen får en uppgradering i form av att alla för-
segel får så kallad soft clew, vilket säkerhetsmässigt 
innebär en förbättring genom att man slipper den 
tunga metallringen i skothornet, vilket är en fördel 
vid fladder.

Hallberg-Rassy 62
• Ny design på skåpsluckor, flushmonterade med 
osynliga gångjärn som samtidigt utgör dörr-
stoppare så att en skåpsdörr t ex inte slår i en 
läslampa. När teakinredning beställs, görs varje 
lucka numrerad, så att den hamnar i samma hål 
den skurits ut ifrån och därmed följer fanérets 
mönstring hela vägen genom både front och 
själva luckan. Även draglådefrontarna är i sam-
ma flushade utseende med fräst ytterkant som 
skåpsluckorna. 

• Designen på WC-skåpsluckor anpassas till de-
signen på övriga skåpsluckor, dock med överfals-
ning för att undvika vatteninträngning i skåpen i 
WC- och duschavdelningarna.

• Gångjärnen till locket i kartbordet har gjorts 
osynliga. 

• CanBus-elsytem införs på HR 62. Detta system 
finns redan på HR 54, 372 och 310. Systemet har 
flera uppenbara fördelar: Eftersom systemet har ett 
inbyggt säkringssytem, blir det färre strömbrytare 
och därmed överskådligare knappanel, möjlighet till 
dimmer som inte stör radiomottagningen, möjlighet 
till tidsautomatik så att t ex 24 v belysning i sitt-
brunnsstuv (extrautrustning) och maskinrum släcks 
automatiskt efter 15 minuter. Dessutom blir den 
nödvändiga kabeldragningen i många fall tunnare 
och lättare genom ett decentraliserat strömsystem.

• Navigationslanternor plus motorgångslanterna i 
LED. LED-lanternor har en strömförbrukning på 
endast omkring en tiondel jämfört med traditio-
nella lanternor.

flushade utseende som med fräst ytterkant som 
skåpsluckorna.  

• Designen på WC-skåpsluckor anpassas till 
designen på övriga skåpsluckor, dock med överfal-
sning för att undvika vatteninträngning i skåpen i 
WC- och duschavdelningarna.

• Gångjärnen till locket i kartbordet har gjorts 
osynliga. 

• Skräpkorgen i pentryt blir en hel korg i stället för 
nätkorg, så att inte skräppåsens innehåll fastnar så 
lätt när påsen blir full och skall tömmas. 

10 11

•  Även skylightsen till sb-kabin och främre WC 
flushmonteras, så som redan tidigare var fallet 
med skylighten till akterruffen.

• Navigationslanternor plus motorgångslanterna i 
LED. LED-lanternor har en strömförbrukning på 
endast omkring en tiondel jämfört med traditio-
nella lanternor.

Hallberg-Rassy 54
• Ny design på skåpsluckor, flushmonterade med 
osynliga gångjärn som samtidigt utgör dörrstopp-
are så att en skåpsdörr t ex inte slår i en läslampa. 
När teakinredning beställs, görs varje lucka num-
rerad, så att den hamnar i samma hål den skurits 
ut ifrån och därmed följer fanérets mönstring hela 
vägen genom både front och själva luckan. Även 
draglådefrontarna är i samma flushade utseende 
med fräst ytterkant som skåpsluckorna. 

• Designen på WC-skåpsluckor anpassas till de-
signen på övriga skåpsluckor, dock med överfal-
sning för att undvika vatteninträngning i skåpen i 
WC- och duschavdelningarna.

• Gångjärnen till locket i kartbordet har gjorts 
osynliga. 

• Skräpkorgen i pentryt blir en hel korg i stället för 
nätkorg, så att inte skräppåsens innehåll fastnar så 
lätt när påsen blir full och skall tömmas. 

• Navigationslanternor plus motorgångslanterna i 





ventilerade skåpsluckorna är flushmonterade 
och har osynliga gångjärn.

Salongen är sensationellt lång och bred 
för båtstorleken. Både L-soffan och den raka 
soffan är två meter långa. Maststöttan står i 
direkt anslutning till huvudskottet och stör 
inte i salongen. 

Sjögående pentry
Pentryt är sjögående och är ur vägen från 

det naturliga flödet genom båten. Den som 
står i pentryt står inte i vägen  för den som 
vill in i akterkabinen. Det finns djupa dubbla 
diskhoar och en väl tilltagen kyl. Pentryts 
arbetsyta är redan som standard i PlexiCor, 
vilket är en homogen kompositsten.

Både akterkabinen och förpiken är 
generösa. Akterkabinen har två öppningsbara 
fönster och garderob. Kojen är 206 cm lång, 
143 cm i huvudändan och 100 cm i fotändan. 
Förpiken har sin egen byrå och garderob samt 
skylight.

Toalettutrymmet har utmärkt ventilation 
med både öppningsbart sidofönster och 
skylight, som har mjölkfärgat glas, för 
att släppa in ljus men inte ovälkomna 
blickar. Avställningsytan och handfatet är 
i PlexiCor kompositsten. Holdingtanken 
kan tömmas antingen i havet eller 
via däcksuppsugningsbeslag och är 
standardutrustning.

360 sjömils räckvidd
Tankvolymen är frikostig för båtstorleken 

och motorn är kraftig med 22 hk / 16,2 
kW och vid cruisingfart på 2/3 gaspådrag är 
räckvidden omkring 360 sjömil.

LED navigationslanternor tillhör 
standardutrustningen och har låg 
strömförbrukning, endast ungefär en tiondel 
av traditionella lanternor.

Världspremiär på Öppet Varv 21-23 augusti
Helt nya Hallberg-Rassy 310 kommer att 

premiärvisas på Öppet Varv i Ellös den 21-23 
augusti 2009.

Efter Hallberg-Rassys erfarenhet från inte 
mindre än 2 145 levererade 31-fotare (31, 312, 
Monsun 31 och 94 Kutter), och det ytterst 
positiva mottagandet av HR 372, presenteras 
nu helt nya Frers-ritade Hallberg-Rassy 310. 
Hon ersätter framgångsrika Hallberg-Rassy 
31 Mk II, som byggts i hela 16 år (!) och 
fortfarande 2006 fick betyget "Bäst i test" i 
jämförelse med nya konstruktioner i samma 
storleksklass. Konstruktioner som är rätt från 
början står sig länge på marknaden.

Lätthanterlig
Den nya modellen är lättseglad med 

sitt tidsenliga skrov och moderna segelplan 
med en endast lätt överlappande genuafock. 
Självslående fock finns att få som tillbehör. 
En Code Zero eller en gennaker kan föras 
mellan masttoppen och ett borttagbart 
bogspröt. Rullfocksanläggningen Furlex 
TD med underdäcksmonterad rulle är 
standardutrustning. Toppvant och undervant 
är separerade med individuella röstjärn, för 
lätt passage på däck och bra skotning av 
genuafocken. Akterstaget har som standard en 
akterstagssträckare med utväxlingen 1:24, hela 
dubbelt så mycket som på föregångarmodellen. 
Sittbrunnen är väl tilltagen och hela 2,35 m 
lång. Det är lätt att kliva ombord akterifrån. 
Hallberg-Rassytypiska kännetecken som 
vindruta, integrerad avvisarlist och blyköl på 
rejält kölsvin är självklarheter.

Fotlist i teak
Skrovet och däcket är sammanfogade 

genom laminering innan inredningen kommer 
på plats. Detta ger oöverträffad vridstyrka. 
Den vackra fotlisten är i teak och regnvatten 
samlas ihop och leds i slangar ut under 
vattenlinjen, för undvikande av smutsränder 
på skrovsidan.

Ljus och luftig inredning
Inredningen är ovanligt ljus och luftig för 

storleksklassen. Det finns totalt så mycket som 
fjorton ljusinsläpp, alla öppningsbara, med 
ytterligare två möjliga som tillbehör. I salongen 
finns två av de totalt fyra skylightsen. Alla nio 
sidofönster är öppningsbara och av samma 
storlek som på Hallberg-Rassy 43 Mk II. De 

Helt nya Hallberg-Rassy 310  
- världspremiär på Öppet Varv
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En för storleken osedvanligt luftig och ljus salong. Både L-soffan och den raka soffan är 2 m långa 

Nya Hallberg-Rassy 310
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310

En för storleken osedvanligt luftig och ljus salong. Både L-soffan och den raka soffan är 2 m långa 

Nya Hallberg-Rassy 310
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Alla Hallberg-Rassybåtar har fått mycket 
beröm i pressen, men helt nya Hallberg-Rassy 372 
har nog fått det allra mest lyriska mottagandet av 
alla modeller hittills. Hör bara: 

Europas största seglingstidning, Yacht från 
Tyskland, har testat Hallberg-Rassy 372 i nr 2 / 
2009 och säger bl a följande:

I svag vind är hon påfallande lättdriven och 
levande. I stark vind å andra sidan, utmärker hon 
sig genom sin höga styvhet. I hårdvind visar 372:an 
sin sanna sportiga sida. I 18 meter per sekund sann 
vind, vinden in från 60 grader, gör Hallberg-Rassy 
372 feta 11 knops fart över grund – det är häpnads-
väckande. Den högre prislappen har sina goda skäl. 
Åtskilliga fina detaljer har alltid hört till självklar-
heterna på en Hallberg-Rassy, så också på denna nya 
modell. Inredningen glänser med hög kvalitet och 
mycket komfort. Trots många nya friska idéer är nya 
372 tveklöst fortfarande en typisk Hallberg-Rassy. 
Den har alla de egenskaper och fördelar som den 
världsomspännande höga imagen står för och varvet 
och dess båtar med åren byggt upp och vuxit så stark.
Totalt sett är 372:an den kanske vackraste och läck-
raste båten från Ellös

Norska Seilas testar i nr 2/2009 Hallberg-
Rassy 372 och säger:

Hallberg-Rassy 372 seiler så godt at mange 
vil revurdere sitt syn på det tradisjonsrike svenske 
båtmerket. Seilegenskapene imponerer. Vi holder syv 
knop mot strømsjøene som slår mot oss. Båten beve-
ger seg virkelig bemerkelsesverdig mykt i de urolige 
bølgene. Vi holder god fart, og det spruter ikke kalde 
dusjer over cockpiten. Etter en halvtimes bankekryss 
faller vi av og slører mot Väderöerna, som ligger 
snaue 30 nautiske nordvest. Båten surfer av sted i 
åtte-ni knop uten problemer for rormannen. Vi tar 
ut revet og øker farten til 11,5 knop på det meste. 

Hallberg-Rassy 372 har alt. Stor bysse, stor 
salong, flott forpigg, stort kartbord og et bra bad. Alle 

vinduer kan åpnes, og store dekksluker gjør det svært 
lyst og luftig under dekk. Innredningen er smekkfull 
av praktiske detaljer, som man også finner på andre 
Hallberg-Rassyer. Båten er laget for å bo i. Her er 
det masse stueplass og alle kriker og kroker er unyttet 
maksimalt.

Neste morgen har vinden dreiet på nordvest 
og løyet til fire-fem sekundmeter. Etter en praktfull 
soloppgang kaster vi loss og heiser gennakeren. Igjen 
opplever vi hvilken skarpseiler Hallberg-Rassy 372 er. 
Vi skyter straks fart og slører sørover i seks-syv knop. 
Seilmaker Westfal er imponert over akselerasjonen i 
den lette vinden.

Etter hvert forsvinner vinden. Vi starter moto-
ren. Den går meget stille. Vi har aldri målt så lavt 
støynivå før, hverken i cockpit eller under dekk. Lavt 
turtall gir også en hyggeligere motorlyd.

Hallberg-Rassy 372 er en raskere og livligere 
seilbåt enn man er vant til fra det svenske verftet, 
uten at det går på bekostning av komforten.

Svenska Segling nr 2/2009 säger:
Fulländad finseglare
Inte ett knarrande, inte ett knakande, inte ett 

slamrande eller knäppande i båten, trots byar med 
stormstyrka under provseglingen. Hallberg-Rassys 
nya 372 är lika välbyggd, trygg och gedigen som sina 
systrar, men tyngden balanseras väl och seglingsegen-
skaperna är förträffliga.

Svenska Båtnytt nr 3/2009 säger:
Stora utrymmen i kombination med högklassiga 

snickerier gör Hallberg-Rassy 372 till en båt utöver 
det vanliga. Hallberg-Rassy 372 seglar bättre än be-
räknat. Upprepade kryssar på strömfria Ellösfjorden i 
5 m/s avslöjade detta faktum. GPS:en sade 6,5 knop 
- tre tiondelar bättre än fartanalysen från konstruktö-
ren Germán Frers. Samma visa på undanvind? Jodå, 
mot Väderöarna med gennakern, loggade vi lätt 9,5 
knop i 10 m/sek och toppade10,2 knop – en knop 

Mycket pressberöm för nya Hallberg-Rassy 372

Hallberg-Rassy 372 med EPEX-segel



Ny lackmaskin 
installerad

En ny lackmaskin har installerats hos Hall-
berg-Rassy. Den nya maskinen är första steget i att 
uppdatera vår lackanläggning till senaste stan-
darden. Denna första nya maskin är mer effektiv 
och används för att lackera helt plana ytor. Nästa 
maskin tas i drift september 2009.

bättre än fartanalysen och snudd på vattenlinjefart. 
3,3 miljoner kostar HR 372 utrustad som den båt vi 
testade. Mycket pengar ja, men du får det du ser och 
mer därtill. Den höga standarden och det skärpta 
utförandet är värt varenda tusenlapp. HR 372 är 
sinnebilden av klassisk kvalitet och pockande pre-
standa - en riktig karamell.

Segeln, Tyskland, nr 5/2009:
Hittills ansågs ett v-format förskepp vara sjö-

värdigt. Det gäller än idag, förutsatt att skrovet går 
upprätt in i vågen. Kränger båten, som är fallet vid 
sjögång och vind, och man seglar mot sjön, ja då slår 
ett v-format skrov platt in i sjön, vilket ger en ganska 
obehagligt upplevelse och det är även påfrestande för 
både båtens strukturella uppbyggnad och seglarnas 
nerver. HR 372:s rundade förskepp å andra sida, går 
alltid mjukt in i sjön, oavsett krängning

 Yachting World, England, i julinumret 
2009: The 372 has something different, something 
fresher and, dare I say, sexier about her.
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Hallberg-Rassy  
ökar för tredje gången 

ledningen  
som drömbåt

Nu har det för tredje gången bekräftats: Just en 
Hallberg-Rassy är den båt de flesta drömmer om. 

Europas största seglingstidning, Yacht från 
Tyskland, gör årligen en omfattande läsarunder-
sökning. Undersökningen gjordes oktober-no-
vember 2008. Så många som 4 110 svar ligger 
som grund. För tredje året ställdes frågan "Från 
vilket varv kommer Din drömbåt?" För tredje 
året är svaret kristallklart: ingen annan kommer 
ens i närheten av Hallberg-Rassy. Och för tredje 
året har Hallberg-Rassy dragit ifrån och ökat, från 
goda 21,5 % till fantastiska 23,6 %, medan tvåan 
fallit tillbaka till måttliga 7,0 %. Den båt de allra 
flesta drömmer om är en Hallberg-Rassy. Dröm-
mar är till för att förverkligas!

Hallberg-Rassy 37:a i 
tysk kriminalserie    

En Hallberg-Rassy 37 deltog i den tyska 
TV-filmen "Bella Block" i Tysklands största TV-
kanal, ZDF, med två olika avsnitt en lördag och 
en söndag i januari 2009, på bästa sändningstid. 
Flera kända tyska skådespelare deltog. Hallberg-
Rassy 37:an visas i ett flertal scener i denna krimi-
nalserie. Dessa scener filmades sommaren 2008 
hos Hallberg-Rassys tyska dotterbolag i Neustadt, 
Ancora Marina.

Hallberg-Rassy 372 med EPEX-segel



Hallberg-Rassy invigde planenligt ett nytt 
huvudkontor den 29 september 2008. Kontoret 
är beläget i Hallberg-Rassys eget hamnområde. 
Hälften av kontoret står på pålar över vattnet och 
hälften över land. Denna nya byggnad ger många 

Nytt huvudkontor invigt september 2008
flugor i en smäll; förutom att ha perfekt blick över 
båtarna och havet, ger de gamla kontoren plats åt 
en utvidgad lackavdelning, som beräknas stå klar 
hösten 2009.
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Utvecklingen inom segling och båtar går hela 
tiden framåt. Den senaste generationen cruisingsegel 
Hallberg-Rassy erbjuder heter EPEX från Elvstrøm 
Sails och gör ett rejält skutt framåt utvecklingsmässigt.

Den stora skillnaden mot traditionella panelsegel, 
som är sydda ihop av vävda paneler, är att ett EPEX-
segel är ett membransegel som har fibrerna lagda åt 
just det håll man finner riktigt i varje enskilt fall. Det 
betyder att fibrerna löper hela vägen från horn till horn, 
och är inte indelade som raka delsträckor som med 
de vävda panelerna. Fibrerna beräknas och läggs ut 
datastyrt i exakt rätt riktning. EPEX ger både idealisk 
belastningsfördelning och väldigt hög formstabilitet. 
Fibrerna som används till Hallberg-Rassys EPEX-se-
gel är Vectran och Technora samt dubbel Tafta. Dessa 
ord är nya för många seglare och kräver en närmare 
förklaring: Vectran är en fiber som är ljusgul till färgen 
och har enastående bra förmåga att ta upp flex och stå 
emot UV-ljus. Att ta upp flex bra gör att seglet blir lite 
mindre känsligt för fladder och slag och detta innebär i 
sin tur längre livslängd. Technorafibrerna är svarta och 
har extremt låg töj. Ett sådant här EPEX-segel har 4-5 
gånger så låg töjning som Dacronsegel. Ytterst lägger 
man på vardera sidan ett lager av så kallad Tafta, ett 
slitageskydd i polyesterväv. Tillsammans ger detta precis 
de egenskaperna man önskar sig av ett cruisingsegel; 
stryktåligt och långlivat med mycket god formstabilitet.

Tidigare generationer membransegel, och 
många av de membransegel som erbjuds av andra se-
gelmakare, dras dessvärre med bekymret att de alltför 
lätt delaminerar och därmed blir livslängden tvärt 

avbruten. En stor del av förklaringen till att så kan 
ske, är att hela paketet av fibrer då inte bakats ihop 
tillräckligt väl. EPEX-segel däremot är ihopbakade 
under extremt högt vakuum, 10 ton per m2 under 
hela härdningsprocessen, inte som på andra segel, 
med betydligt mindre tryck och i många fall inte i 
form av vakuum under hela härdtiden utan med en 
rulle, som bara ger temporärt tryck under en bråkdel 
av härdtiden. Därmed kan Elvstrøm Sails ge tre års 
garanti mot delaminering på de segel man gör åt 
Hallberg-Rassy i form av EPEX i sammansättningen 
Vectran-Technora Tafta-Tafta.

Elvstrøm Sails är Europas största segelmakeri. 
Genom att man köpte Sobstad för sju år sedan, kom 
man även över ett patent som gjorde att man fick ett 
försprång på marknaden, vilket nu har resulterat i 
senaste generationen EPEX-segel.

Ordet EPEX kommer från en blandning av 
orden Epic, som betyder legendarisk, och Apex som 
betyder spets eller topp.

Ole Petter Pollen, som säljer Hallberg-Rassy i 
Norge, och dessutom är Olympisk silvermedaljör inom 
segling, har provat de nya EPEX-seglen på en Hallberg-
Rassy 54 och säger att det är de finaste rullseglen han 
någonsin har sett.

Finns det då inga nackdelar med dessa nya fantastis-
ka EPEX-segel? Seglen är styva, vilket är en fördel när det 
gäller att hålla formen, men kan uppfattas som en nackdel 
om man har ett storsegel som skall vikas på bommen. Na-
turligtvis kostar EPEX lite mer än traditionella segel, men 
prisskillnaden är inte alls så stor som man kanske kan tro.

Senaste utvecklingen inom segel: EPEX

Nytt huvudkontor invigt september 2008
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Hallberg-Rassy  
största OEM  

för Gori propeller
Hallberg-Rassy har mottigit pris för största 

OEM-försäljning av Goris trebladiga foldingpro- 
peller. OEM står för Original Equipment Manufac-
turer. Med andra ord, Hallberg-Rassy är det båtvarv 
i världen som säljer flest Gori 3-bladiga foldingpro-
pellrar. Denna propeller har en unik patetenterad 
funktion; en överväxel. Överväxel gör att varvtalet 
sänks utan att farten gör det. Detta sänker ljudnivå, 
vibrationer och förlänger räckvidden. Mätningar 
visar att överväxelsfunktionen sänker bränsleför-
brukningen, eller förlänger räckvidden om man så 
vill, med upp till 32 % jämfört med en traditionell 
trebladig foldingpropeller. 

Hallberg-Rassy  
Owners Association

firar 20 år
I Storbrittanien finns det något som kallas för 

Hallberg-Rassy Owners Association. Över 300 Hall-
berg-Rassybåtar är medlemmar där. I år firar klubben 
20-årsjubileum. Firandet pågår med aktiviteter hela 
året och det sora jubileet kommer att ske den 19 sep-
tember 2009 ombord på HMS Warrior i samband 
med båtmässan i Southampton. HROA:s hemsida är 
www.hroa.co.uk .

Tatuerade in  
Hallberg-Rassylogotype 

 på kroppen
Det finns många Hallberg-Rassyentusiaster 

runt om i världen. Vi har hört talas om mycket, men 
det här tar nog ändå priset. En man har låtit tatuera 
in en Hallberg-Rassylogotype på kroppen! 

Lars Östergaard (vänster) och Sune Ehrenskjöld (till höger) 
överlämnar priset till Magnus Rassy (mitten)
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Arne och Heléne 
ger ut bok

HR62-seglarna Arne och Heléne Mårtensson 
har gett ut en bok om en del av deras jordenruntseg-
ling; resan till Antarktis, Patagonien och Söderhavet. 
Boken är högintressant, välskriven och engagerande. 
För den som planerar en längre segling ges en lång 
rad värdefulla tips. Boken ges ut av Norstedts förlag 
och planeras endast att ges ut på svenska.  Köp ett 
signerat exemplar i HR Parts monter på Öppet Varv.

När Yaghan avseglar från Bullandö den 1 juni 2006 
börjar det stora äventyret. Arne och Heléne Mårtensson 
har tagit ett stort kliv – från höga poster i bankvärlden 
till en helt annan typ av utmaning – en jordenrunt-
segling.

Arne är ordförande i Handelsbanken och har 
flera styrelseuppdrag av dignitet, när han och Heléne 
bestämmer sig för att satsa på drömmen att segla 
jorden runt. De väljer att följa i kölvattnet på 
James Cook, under hans första resa, västerut runt 
jorden i de ostliga passadvindarna runt ekvatorn. 
Men Arne och Heléne fortsätter ända ned till 
det farliga men vackra Antarktis och upp längs 
Chiles kust i den patagoniska skärgården. 

Yaghan är en 62-fots Hallberg-Rassy, 
utrustad med den senaste tekniken och allt 
som kan underlätta en segling i ensliga far-
vatten.
Viktig utrustning är dubblerad för att 
man ska kunna klara sig även när hjälpen 
är långt borta.

Hur man utrustar sin båt för en ex-
trem jordenruntsegling, vilka kriterierna 
är för att göra en riktig väder- och rutt-
analys, om de fantastiska naturupple-
velserna och framför allt om valet att 
välja en annan verklighet än finans-
världen, berättar Arne och Heléne i 
boken.
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Arne Mårtensson växte upp i en skeppshandel i 
Vänersborg och började segla vid sex års ålder. 
Efter civilekonomexamen på Handelshögskolan 
blev han anställd på Handelsbanken och bara 38 år 
gammal utnämndes han till bankens VD. Arne blev 
Handelsbanken trogen i mer än 30 år, varav halva 
tiden som VD/styrelseordförande. Samtidigt satt 
han också i styrelsen för sex andra av Sveriges allra 
största företag. 

Arne Mårtensson är hedersdoktor på Handels-
högskolan och hedersordförande i Handelsbanken. 
Under tiden som VD fortsatte han att kappsegla 
och deltog varje år i Gotland Runt. På fritiden är 
han också maratonlöpare med 25 genomförda lopp 
i Stockholm, Berlin och New York. 

Heléne Mårtensson har civilekonomexamen från 
Handelshögskolan. Under sjuttiotalet arbetade hon 
som ekonomichef inom Bonnierföretagen. Efter en 
tid i Grekland arbetade Heléne vid utlandsavdel-
ningen på Handelsbanken och senare inom region-
banksledningen i Stockholm som administrativ chef. 
Efter det arbetade hon flera år inom affärsutveck-
lingsområdet på försäkringssidan i Handelsbanken. 

Löpning, skidåkning, ridning och golfspel är 
Helénes fritidsintressen. Löpträningen har givit 
utdelning i form av Tjejmilen, Stockholmsloppet 
och totalt 18 maratonlopp i Stockholm, Berlin och 
New York.

Vid nytt roder
Med Yaghan till Antarktis, 
Patagonien och Söderhavet

Arne Mårtensson och Heléne Mårtensson

”Under natten kände vi hur stormen ökade. Det 
tjöt i riggen och Yaghan lutade kraftigt i byarna. 
Vi var uppe många gånger under natten för att kolla 
att allt såg bra ut. Tack och lov rörde vi oss inte en 
millimeter. På morgonen kunde vi se hur det rykte 
på vattnet i byarna. Vid strax över 25 meter per 
sekund började vattnet lätta från vattenytan och 
bli skum. Båten lutade 20 grader ibland på bara 
riggen. Ljudet var nog ändå värst. Williwaws kom 
dånande över bergen titt som tätt. Vår 40 ton tunga 
båt kändes lätt i byarna.”April, april

Den 1 april 2009 påstods det på Hallberg-
Rassys webbsida www.hallberg-rassy.com att Hall-
berg-Rassy 29 skulle tas i produktion igen i ett nytt 
och uppdaterat utförande med negativ akter med 
badplattform, utanpåliggande blyköl och kutterrigg. 
Beställningar av denna modell, som skulle heta Hall-
berg-Rassy 29 Racing, accepterades dock endast 
den 1 april varje år. Det hindrade dock inte att det 
kom fyra beställningar på denna modell den dagen... 
Ingen av dem var dock seriöst menade och det var 
naturligtvis inte heller nyheten.

Den 1 april 2008 påstods det att Hallberg-
Rassy presenterade nästa steg i begreppet "Knappseg-
ling": elektriskt rullbar flagga, kontrollerbar från 
styrpiedestalen.

Håll ögonen öppna nästa 1 april.

2009 års aprilskämt; Hallberg-Rassy 29 Racing

2008 års aprilskämt; elektriskt rullbar flagga

Hallberg-Rassy 43 
Ulla vann även i  

Aalregattan
Den tyska Hallberg-Rassy 43:an "Ulla" har för 

vana att vinna det mesta man ställer upp i. Senast 
under pingsten 2009 seglade man den traditionella 
Aalregattan i Eckernförde i Tyskland - och vann  
klassen. Regattan har funnits i över hundra år. Totalt 
deltog 120 båtar, varav 16 i klassen. Och inte nog 
med det - man vann dessutom priset för bästa kvinn-
liga rorsman. Ett stort grattis till fru Kolb! 
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Se Hallberg-Rassy
 på båtmässorna

Datum     Mässa            Land Utställda modeller

14-16 aug '09 Köpenhamn DK HR 310, HR 40 + en till 

20-23 aug '09  Helsingfors FI HR 342 

21-23 aug '09  Öppet Varv SE 310, 342, 372, 37, 40, 43 Mk II, 48, 54, 62 

1-6 sept '09   Ijmuiden NL 310, 342, 372, 37 40, 43 Mk II, 54

3-6 sept '09  Oslo NO HR 310, 342, 372, 54

11-20 sept '09  Southampton UK HR 310, HR 372 

16-20 sept '09 Seattle USA HR 342

19-27 sept '09  Friedrichshafen DE HR 310 och HR 372

3-11 okt '09  Genua IT HR 372 + en modell ytterligare 

24 okt-1 nov Hamburg   DE HR 310, 372, 48 med ny layout 

4-8 nov '09  Stockholm SE HR 310, HR 372 

5-6 dec '09 Neustadt DE HR 310 + mer 

23-31 jan '10   Düsseldorf DE 310, 342, 372, 40, 43 Mk II, 48, 54

12-21 feb '10 Helsingfors FI Hallberg-Rassy 310

12-21 feb '10 Istanbul TR Informationsmonter

Början mars '10 Yokohama JP Hallberg-Rassy 43 Mk II

28-30 maj '10 Neustadt DE Modeller ej fastlagda

Juni 2010 Varna BG Modeller ej fastlagda 

20-22 aug '10 Öppet Varv   SE Modeller ej fastlagda

Citera gärna Hallberg-Rassy NewsLetter, bara Du anger källan. 
Hallberg-Rassy NewsLetter kommer ut en gång om året i en svensk, 
en engelsk och en tysk upplaga i totalt 20 000 exemplar och nästa 
nummer beräknas utkomma början juli 2010. Dina bidrag i 
form av reseberättelser eller bilder är alltid mycket välkomna. 
Årets omslagsbild: Hallberg-Rassy 310 Nr 1 med EPEX storsegel 
och Code Zero. Hallberg-Rassy NewsLetter kan ej användas som 
underlag till offert, standardbeskrivning eller kontrakt. 
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Kappseglingen där  
alla vinner

Drygt 50 Hallberg-Rassyseglare med 21 
Hallberg-Rassybåtar från 26 till 62 fot samlades 
den 30 augusti 2008 i Hankø, Norge. Seglingen 
arrangerades av Hallberg-Rassys norske agent, 
Ole-Petter Pollen från Pollen Maritime i samarbete 
med Hallberg-Rassyklubben i Norge. 

Stämningen var mycket god och på lördagen 
seglades en kappsegling, där alla vann. Det fanns 
ingen tidtagning och det seglades inte efter något 
handikappsystem. Priser delades istället ut inom 
fantasifulla kategorier. Ett pris var t ex till bästa båt 
med hund ombord. Det var för övrigt endast en 
båt som hade hund med ombord. Alla båtar vann 
inom någon kategori. Är detta enda kappseglingen 
där alla vinner?

 Hallberg-Rassymötet vid Hankø Yacht Club 
kommer 2009 att hållas den 29 augusti. Hallberg-
Rassybåtar från alla länder välkomnas att delta. 
Om Du önskar delta, var god kontakta Ole-Petter 
Pollen, epost ole-petter@pollenmaritime.no

Tre nya sjöbodar
Tre nya sjöbodar har tillkommit i Hall-

berg-Rassys hamn. Två av de nya bodarna är för 
att härbergera båtägares personliga tillhörighet 
och ett är kontor för arbetsledningen i hamn-
området.

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



ModellprograM: Hr 310 - Hr 342 - Hr 372 - Hr 37 - Hr 40 - Hr 43 Mk II - Hr 48 - Hr 54 - Hr 62
Hallberg-rassy VarVs ab, Hallberg-rassyVägen 1, se-474 31 ellös, sVerIge. Tel 0304-54 800. Fax 0304-513 31.

Traditionsenligt bjuder Hallberg-Rassy in till 
Öppet Varv. Vi bjuder också in konkurrerande 
båttillverkare att visa sina båtar under helgen. Totalt 
visas så många som 104 båtar upp i varvets hamn. 
Även 90 leverantörer av motorer, rigg, segel, naviga-
tionsutrustning och övriga tillbehör finns på plats. 
Faktum är att det inte går att hitta ett så brett utbud 
av segelbåtar i storleksklassen 31-62 fot på någon 
annan flytande båtmässa i hela Norden. 

Tre premiärer
Inte mindre än tre premiärer kommer att ske. 

Dels blir det världspremiär för helt nya Hall-
berg-Rassy 310 (se sidorna 12-15). Dels blir det 
världspremiär för Hallberg-Rassy 48 med ny 
inredningslayout med Superkabin för om mast-
en, stort genomgångspentry på bb sida och ny 
elegant design på luckor och draglådor (se sidan 
3). Dels visas för första gången på Öppet Varv 
framgångsrika Hallberg-Rassy 372. 

Två föredrag av Heléne och Arne Mårtensson
På lördag kväll 22 augusti 2009 kl 19.00 

anordnar vi ett föredrag med mat och dryck. 
Föredraget hålls av Arne och Heléne Mårtensson 
och handlar om världsomseglingen Arne 
och Heléne gjort med sin Hallberg-Rassy 62 

Öppet Varv hos Hallberg-Rassy
helgen 21-23 augusti 2009

"Yaghan". Lördagsföredraget är dock redan 
fullbokat, därför hålls ett extraföredrag, se nedan 

Extraföredrag på söndag kl 12
Eftersom lördagsföredraget redan tidigt blev 

fullbokat, hålls ett extra föredrag på söndag kl 12 
på dagen utan förtäring. Föredraget är detsamma 
som på lördagskvällen. För anmälan, se sidan 5.

Övernattning
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 Öp-
pet Varv, alltså 2010! Här följer några förslag till 
hotell: Handelsman Flink, 0304-55051, Mollö-
sunds Wärdshus 0304-21108, Nösunds Wärdshus 
0304-209 25, Hotell Sjögården, Ellös, 0304-510 
30, Hotel Carlia, Uddevalla 0522-14140, Ste-
nungsbaden Yacht Club, Sten-ungsund 0303-72 
68 00, Hotel Reis, Stenungsund 0303-77 0011, 
Bergabo, Rönnäng, 0304-677 080, Grand Ho-
tel, Marstrand, 0303-603 22, Stockens Camping 
(stugor) 0304-51100, Tofta Gård (vandrarhem) 
0304-50380. Fler tips på hela 125 hotell i göte-
borgstrakten finns på www.hallberg-rassy.com

www.hallberg-rassy.com


