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Maja Kirchner, finish

Caroline Larsson, utvändig snickare

Hallberg-Rassys  
styrelseordförande in-
vald i Internationella 

Olympiska Kommittén 
Göran Petersson, Hallberg-Rassys styrelseordfö-

rande, har valts in i IOK (Internationelle Olympiska 
Kommittén). Valet gjordes den 9 oktober i Köpen-
hamn i samband med IOK-mötet där. Göran Peters-
son jobbar inom IOK i sin roll som ordförande för 
ISAF (International Sailing Accosiation Federation) 
och kommer att ha den här rollen i åtta år. Göran Pet-
terson är ordförande i ISAF sedan november 2004 och 
återvaldes i november 2008. Han har också varit med-
lem i internationella olympiska juryn i alla OS mellan 
1980 och 1996 och var juryordförande i OS 1992 och 
1996. Kort sagt är Göran den högste personen inom 
segling i hela världen. 

Göran Petersson säger: “Att bli IOK-medlem är 
inte bara en stor ära, det är också ett stort ansvar och jag 
ser fram emot att arbeta för seglingssporten i detta globala 
sammanhang.”

Göran Peterson har varit styrelseordförande för 
Hallberg-Rassy sedan mitten av 90-talet. Det behöver 
väl knappast tilläggas att Göran Petersson privat seglar 
en Hallberg-Rassy.

Hallberg-Rassy  
vinner pris för  

Årets Cruisingbåt 
Vinnaren av 2009 års Cruisingboat of the Year 

presenterades i samband med båtmässan i Hamburg 
söndag kväll den 25 oktober. Vinnaren är Hallberg-
Rassy och röstades fram av läsarna av tyska båttidning-
en Segeln. Detta pris skall inte förväxlas med European 
Yacht of the Year, som Hallberg-Rassy också vann, se 
sidorna 18-19. 

Hallberg-Rassys  
holländska importör 

bygger nya kontor 
Nova Yachting International BV har påbörjat bygget 

av helt nya kontorslokaler med inomhusmässhall. Den 
nya byggnaden kommer att invigas den 5 december 
2010. Nova Yachting firar 2011 30 år som HR-importör.

I övre vänstra hörnet har bygget startat



Ännu en gång förbättrar Hallberg-Rassy posi-
tionen som drömbåt. På båtmässan boot Düsseldorf 
2010, världens största båtmässa, presenterade Europas 
största seglingstidning, tyska Yacht, deras marknadsun-
dersökning, gjord bland inte mindre än 5 523 läsare. 
För fjärde året i rad ställdes frågan "Vilket varv bygger 
Din drömbåt?" och för fjärde året i rad är svaret kris-
tallklart: Hallberg-Rassy. Hallberg-Rassys ledning mot 
andra märken ökade för fjärde året. För fyra år sedan 
svarade 21,4 % Hallberg-Rassy, för tre år sedan  
21,5 %, förra året 23,6% och i senaste undersökning-
en, gjord hösten 2009, ökade siffran till sagolika  
26,0 %. Denna siffra är bland alla segelbåtar på mark-
naden.

Detta år frågades även en extrafråga: Din dröm-
båt bland cruisingbåtar, och det svaret blev ännu tydli-
gare; otroliga 36,1 % svarar Hallberg-Rassy! Hallberg-
Rassy är den båt de flesta drömmer om, oavsett vilken 
typ av seglare man är. 

Ett annat intressant konstaterande är att antalet 

3

Fler än någonsin drömmer om en Hallberg-Rassy 
och har en fast avsikt att köpa en ny båt

nybåtsköpare som säger att de planerar att köpa en ny 
Hallberg-Rassy ökade dramatiskt förra året, från 7,4 
% av alla nybåtssköpare till 12 %. Märk väl att dessa 
siffror avser inte värde, utan antal köpare. 

Du har alltid drömt om en Hallberg-Rassy. Du 
kommer att bli Hallberg-Rassyägare i Din livstid. Så 
tveka inte, förverkliga Din dröm nu!

26 % av alla seglare har Hallberg-Rassy som sin drömbåt Hallberg-Rassys ledande position förstärks år för år

Bland cruisingbåtar är Hallberg-Rassys ledning ännu tydligare Andelen nybåtsköpare som avser att köpa en Hallberg-Rassy ökar 
stadigt för varje år. Observera att detta gäller antal och inte värde

Den mest nåbara drömbåten: Hallberg-Rassy 310
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Hallberg-Rassy 310 
klassvinnare i Tjörn Runt 

bland 68 båtar 
Nya Hallberg-Rassy 310 har vunnit sin klass i Tjörn 

Runt, en av världens största inomskärskappseglingar. På 
startlistan fanns 531 båtar anmälda. Det var 68 båtar i 
den klassen som Hallberg-Rassy 310 segrade. Regattan 
var utmanande med både starka och svaga vindar. Norska 
”Seilas” uttryckte sig så här:” -Det var många spännande nya 
båtmodeller som startade i årets Tjörn Runt, men det var bara 
Hallberg-Rassy 310 som infriade förväntningarna”. Grattis 
säger vi till skepparen Thomas Oljelund med besättning till 
vinsten!

Miss Switzerland  
besökte Hallberg-Rassy 

Miss Switzerland, Whitney Toyloy, besökte Hall-
berg-Rassys monter på båtmässan i Friedrichshafen, syd-
tyskland. Vackra Whitney är född 21 juli 1990 i Yverdon 
i kantonen Vaud i Schweiz, är 177 cm lång, och studerade 
noggrant nya Hallberg-Rassy 310.

Gratis ARC-support 
För 11:e året i rad erbjuder Hallberg-Rassy gratis 

support ombord hos alla deltagande Hallberg-Rassybåtar i 
ARC. ARC är en cruisingregatta över Atlanten med många 
HR-båtar. Supporten omfattar kontroll och justering av 
rigg, styrning och andra viktiga system.

Vår servicepersonal kommer att finnas på plats 
vid ARC-starten på Gran Canaria från söndagen den 14 
november till lördagen den 20 november. Alla deltagande 
Hallberg-Rassybåtar kommer att kontaktas av vår service-
personal.

Hallberg-Rassybåtar har gjort väldigt bra ifrån sig i 
ARC med både totalseger och flertalet klassegrar. 

Hallberg-Rassy 372 
nominerad till  

Best Boat Interior Award 
Hallberg-Rassy 372 har nominerats till utmärkelsen Best Boat 

Interior Award av den serbiska båttidningen Nauticki Magazin. 
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Rekordvinter 
Vintern 2009-2010 har rapporterats vara den 

hårdaste på 44 år, med mer snö och is än någon kan 
minnas. Vi hade otroliga 35 cm tjock is i vår hamn. 
När vi frågade oss om det över huvud taget skulle bli 

Helmarin är ny importör för Hallberg-Rassy 
i Finland. Helmarin ägs av Lassi Hellman och båt-
försäljningen sköts av Toni Hellman, Lassi Hellman 
och Leena Dahl. Lassi har hela 26 års erfarenhet från 
båtbranschen, där han varit aktiv ända sedan 1984. 
Företaget ligger i Åbo.

Toni Hellman aoch Lassi Hellman från Helmarin är  
Hallberg-Rassys nya ansikten i Finland

Helmarin ny Hallberg-Rassy-distributör i Finland
Helmarin
Tammistontie 256
FIN-20900 Turku, Finland
Tel +358 (0)2 2581 600
+358 (0) 400 520 454
lassi.hellman@helmarin.fi

någon vår i år, blev vi till slut på två veckor av med isen 
med hjälp av isbrytare och lite tur med vädret. Knappt 
en vecka efter islossningen, fortfarande i mars, leverera-
des årets första Hallberg-Rassybåtar på egen köl. Som 
alltid levererar vi på utsatt tid.



En privat europeisk segelklubb, British Kiel 
Yacht Club, ägde redan tidgare en flotta bestående 
av tio Hallberg-Rassy 342. Klubben har beslutat 
att förnya flottan. Ytterligare en gång har klubben 
undersökt marknaden för 31 till 35 fots segelbåtar. 

Resultatet blev åter en order på tio Hallberg-Rassy 
342.

Klubben har gjort detaljerade studier av kon-
kurrerande båtar. Man har provseglat, studerat bygg-
metoder, möjligt andrahandsvärde, reservdelsförsörj-
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Hallberg-Rassy 342

MarineParken Yachts ApS 
ny Hallberg-Rassy-importör i Danmark

MarineParken Yachts ApS i Fredericia, med Bo 
Hold i spetsen, är ny importör för Hallberg-Rassy i 
Danmark. Bo har ett långt förflutet inom marinbran-
schen. Bland annat har Bo Hold och Hallberg-Rassy 
samarbetat mycket under tiden Bo Hold arbetade för 
Elvstrøm Sails.

MarineParken Yachts är nyinflyttade i lokaler i 
Fredericia. Bo Hold säger: ”Marineparken Yachts ApS 
er stolte over at være udvalgt til at repræsentere Hallberg-

Rassy i Danmark, og vi ser frem til at betjene nye såvel 
som gamle Hallberg-Rassy kunder.”

MarineParken Yachts ApS
Kampmannsvej 29
DK-7000 Fredericia, Danmark

Telefon +45 2018 4191
bo@marineparken.dk

Segelklubb beställde ytterligare tio Hallberg-Rassy 342

Bo Hold
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Hallberg-Rassy 54  
- favoritscenen 

i biofilmen 
Bröllopsfotografen

Skådespelarna Johannes Brost och Kjell Berg-
kvist var överens om att favoritscenen när de gjorde 
biofilmen "Bröllopsfotografen" var att segla en 
Hallberg-Rassy 54. "Den scen som jag tyckte var roli-
gast att spela in, var den på Hallberg-Rassy 54:an. Det 
var fantastiskt att segla den enorma båten med fulla 
segel och känna powern. För mig var det favoritscenen", 
säger Johannes Brost. Priset han nämner för båten, är 
dock nästan det dubbla mot det verkliga. För att se en 
YouTube film om hur filmen kom till, gå in på  
www.hallberg-rassy.com -> News -> HR News.

Hallberg-Rassy 342

Hallberg-Rassy etablerar 
återförsäljare i Kroatien 

Hallberg-Rassy stärker sin position på markna-
den i Medelhavet med en återförsäljare i Kroatien.

De nya medarbetarna kommer att möta kunder 
från Kroatien, Serbien, Slovenien, Bosnien och Herce-
govina, Makedonien och Montenegro. Företagsnamnet 
är More Ocean d.o.o. med kontor i Zagreb. Firman 
styrs av Marko och Stevo Knezevic. De har lång erfa-
renhet från båtbranschen och segling. 

More Ocean d.o.o, 
marko@moreocean.hr
Mobil + 385 98 48 38 54

Marko Knežević, More Ocean

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.

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 under sju år. 
BKYC har ett eget varv där man utför professionellt 
underhåll och vinteruppläggning av sina båtar.

Klubben förnyar sin flotta efter tre eller fyra år. 
Detta är den fjärde 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 senast en 
flotta bestående av tio Hallberg-Rassy 342

De nya båtarna skall levereras våren 2011.

Hallberg-Rassy 310 
nu med demonterbar 

storskotsskena 
Hallberg-Rassy 310 finns nu att beställa med 

demonterbar storskotsskena.

Bo Hold



Hallberg-Rassy 43 Mk II och större.

- Talja som akterstagssträckare med utväxling 1:24 in-
förs. En talja är både snabbare att spänna och snabbare 
att slacka, jämfört med en sträckare kontrollerad med 
ett vinschhandtag.

- När revkompensator för ett försegel beställs, är det 
numera uppgraderat till ”E-Flex”. Det har följande 
fördelar jämfört med den hittillsvarande E-foamen: 
E-Flex komprimeras inte under tryck som skum kan. 
E-Flex har mindre friktion, när man rullar de första 
varven. Det finns ingen risk att fukt samlar sig i tejpen 
under skummet, helt enkelt på grund av att det inte 
finns något skum. E-Flex-systemet består av polypro-
pylenlinor inlagda i ett polyesterskikt.

- Alkoverna i salongen har nu vita trälister bordvarts, 
som Hallberg-Rassy 310.

Hallberg-Rassy 37
- Teakdäcket är numera vacuumsuget, utan skruvar. 
Det betyder att det finns mer teak att slita av och 
längre livslängd. Detta har redan varit fallet på Hall-
berg-Rassy 43 Mk II och större.

- När revkompensator för ett försegel beställs, är det 
numera uppgraderat till ”E-Flex”. Det har följande 
fördelar jämfört med den hittillsvarande E-foamen: 
E-Flex komprimeras inte under tryck som skum kan. 
E-Flex har mindre friktion, när man rullar de första 
varven. Det finns ingen risk att fukt samlar sig i tejpen 
under skummet, helt enkelt på grund av att det inte 
finns något skum. E-Flex-systemet består av polypro-
pylenlinor inlagda i ett polyesterskikt.

 - Elsystemet blir ett CanBus elsystem, vilket redan 
framgångsrikt införts på Hallberg-Rassy 310, 372, 
48 och 54. Strömbrytarpanelen blir överskådligare. 
Strömbrytarna för lanternorna flyttas till sittbrunnen 
på CanBusbåtar. Det finns dimrar till utvalda belys-
ningsskällor som tillval.

- Alkoverna i salongen har nu vita trälister bordvarts, 
som Hallberg-Rassy 310.

Hallberg-Rassy 40
- Teakdäcket är numera vacuumsuget, utan skruvar. 
Det betyder att det finns mer teak att slita av och 
längre livslängd. Detta har redan varit fallet på Hall-
berg-Rassy 43 Mk II och större.

- Teakdäckslisterna blir bredare, som redan fallet på 
Hallberg-Rassy 43 Mk II och större.

- När revkompensator för ett försegel beställs, är det 
numera uppgraderat till ”E-Flex”. Det har följande 
fördelar jämfört med den hittillsvarande E-foamen: 
E-Flex komprimeras inte under tryck som skum kan. 
E-Flex har mindre friktion, när man rullar de första 
varven. Det finns ingen risk att fukt samlar sig i tejpen 
under skummet, helt enkelt på grund av att det inte 
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Ständiga förbättringar 
Varje år genomför Hallberg-Rassy en lång rad 
förbättringar. Det är inte förändringar för föränd-
ringens skull, utan en lång rad detaljförbättringar, 
som baserar sig på varvets egen erfarenhet och 
feedback från ägarna till de 9 200 HR-båtarna 
som finns runt om i världen.

Hallberg-Rassy 310
- När teakdäck beställs, är dessa nu vacuumsugna, 
utan skruvar. Det betyder att det finns mer att slita 
av och längre livslängd. Detta har redan varit fallet på 
Hallberg-Rassy 43 Mk II och större.

 - När revkompensator för ett försegel beställs, är det 
numera uppgraderat till ”E-Flex”. Det har följande 
fördelar jämfört med den hittillsvarande E-foamen: 
E-Flex komprimeras inte under tryck som skum 
kan. E-Flex har mindre friktion, när man rullar de 
första varven. Det finns ingen risk att fukt samlar sig 
i tejpen under skummet, helt enkelt på grund av att 
det inte finns något skum. E-Flex-systemet består av 
polypropylenlinor inlagda i ett polyesterskikt.

Hallberg-Rassy 342
- Teakdäcket är numera vacuumsuget, utan skru-
var. Det betyder att det finns mer teak att slita av 
och längre livslängd. Detta har redan varit fallet på 
Hallberg-Rassy 43 Mk II och större.

 - För nya beställningar, kommer HR 342 att få ett 
CanBus elsystem, vilket redan framgångsrikt införts 
på Hallberg-Rassy 310, 372, 48 och 54. Strömbry-
tarpanelen blir överskådligare. Strömbrytarna för 
lanternorna flyttas till sittbrunnen på CanBusbåtar. 
Det finns dimrar till utvalda belysningsskällor som 
tillval.

- Talja som akterstagssträckare med utväxling 1:24 
införs. En talja är både snabbare att spänna och snab-
bare att slacka, jämfört med en sträckare kontrollerad 
med ett vinschhandtag.

- När revkompensator för ett försegel beställs, är det 
numera uppgraderat till ”E-Flex”. Det har följande 
fördelar jämfört med den hittillsvarande E-foamen: 
E-Flex komprimeras inte under tryck som skum 
kan. E-Flex har mindre friktion, när man rullar de 
första varven. Det finns ingen risk att fukt samlar sig 
i tejpen under skummet, helt enkelt på grund av att 
det inte finns något skum. E-Flex-systemet består av 
polypropylenlinor inlagda i ett polyesterskikt.

- Alkoverna I salongen har nu vita trälister bordvarts, 
som Hallberg-Rassy 310.

Hallberg-Rassy 372
- Teakdäcket är numera vacuumsuget, utan skru-
var. Det betyder att det finns mer teak att slita av 
och längre livslängd. Detta har redan varit fallet på 
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finns något skum. E-Flex-systemet består av polypro-
pylenlinor inlagda i ett polyesterskikt.

Hallberg-Rassy 54
- Panelerna bordvarts i salongen kläs numera med vita 
trälister, som redan är fallet på Hallberg-Rassy 310.

- Gångjärnen till duschväggarna i plexiglas blir nu mer 
eleganta.

- Salongsdynorna blir släta, utan knappar, som redan 
är fallet på Hallberg-Rassy 310, 342, 372 och 37.

- Den L-formade listen på de yttre kartborden fräses ur 
på insidan, så att det skapas extra grabbräcken.

- När revkompensator för ett försegel beställs, är det 
numera uppgraderat till ”E-Flex”. Det har följande 
fördelar jämfört med den hittillsvarande E-foamen: 
E-Flex komprimeras inte under tryck som skum kan. 
E-Flex har mindre friktion, när man rullar de första 
varven. Det finns ingen risk att fukt samlar sig i tejpen 
under skummet, helt enkelt på grund av att det inte 
finns något skum. E-Flex-systemet består av polypro-
pylenlinor inlagda i ett polyesterskikt.

Hallberg-Rassy 62
- Om det finns alkover i salongen har dessa nu vita 
trälister bordvarts, som Hallberg-Rassy 310.

- Gångjärnen till duschväggarna i plexiglas blir nu mer 
eleganta.

- Salongsdynorna blir släta, utan knappar, som redan 
är fallet på Hallberg-Rassy 310, 342, 372 och 37.

- Den L-formade listen på de yttre kartborden fräses ur 
på insidan, så att det skapas extra grabbräcken.

- När revkompensator för ett försegel beställs, är det 
numera uppgraderat till ”E-Flex”. Det har följande 
fördelar jämfört med den hittillsvarande E-foamen: 
E-Flex komprimeras inte under tryck som skum kan. 
E-Flex har mindre friktion, när man rullar de första 
varven. Det finns ingen risk att fukt samlar sig i tejpen 
under skummet, helt enkelt på grund av att det inte 
finns något skum. E-Flex-systemet består av polypro-
pylenlinor inlagda i ett polyesterskikt.

finns något skum. E-Flex-systemet består av polypro-
pylenlinor inlagda i ett polyesterskikt.

- Elsystemet blir ett CanBus elsystem, vilket redan 
framgångsrikt införts på Hallberg-Rassy 310, 372, 
48 och 54. Strömbrytarpanelen blir överskådligare. 
Strömbrytarna för lanternorna flyttas till sittbrunnen 
på CanBusbåtar. Det finns dimrar till utvalda belys-
ningsskällor som tillval.

- Alkoverna i salongen har nu vita trälister bordvarts, 
som Hallberg-Rassy 310.

- Gångjärnen till duschväggarna i plexiglas blir nu mer 
eleganta.

- Salongsdynorna blir släta, utan knappar, som redan är 
fallet på Hallberg-Rassy 310, 342, 372 och 37.

Hallberg-Rassy 43 Mk II
 - Elsystemet blir ett CanBus elsystem, vilket redan 
framgångsrikt införts på Hallberg-Rassy 310, 372, 
48 och 54. Strömbrytarpanelen blir överskådligare. 
Strömbrytarna för lanternorna flyttas till sittbrunnen 
på CanBusbåtar. Det finns dimrar till utvalda belys-
ningsskällor som tillval.

- Panelerna bordvarts i salongen har nu vita trälister, 
som Hallberg-Rassy 310.

- Gångjärnen till duschväggarna i plexiglas blir nu mer 
eleganta.

- Salongsdynorna blir släta, utan knappar, som redan är 
fallet på Hallberg-Rassy 310, 342, 372 och 37.

- När revkompensator för ett försegel beställs, är det 
numera uppgraderat till ”E-Flex”. Det har följande 
fördelar jämfört med den hittillsvarande E-foamen: 
E-Flex komprimeras inte under tryck som skum kan. 
E-Flex har mindre friktion, när man rullar de första 
varven. Det finns ingen risk att fukt samlar sig i tejpen 
under skummet, helt enkelt på grund av att det inte 
finns något skum. E-Flex-systemet består av polypro-
pylenlinor inlagda i ett polyesterskikt.

Hallberg-Rassy 48
- Alkoverna i salongen har nu vita trälister bordvarts, 
som Hallberg-Rassy 310.

- Gångjärnen till duschväggarna i plexiglas blir nu mer 
eleganta.

- Salongsdynorna blir släta, utan knappar, som redan är 
fallet på Hallberg-Rassy 310, 342, 372 och 37.

- När revkompensator för ett försegel beställs, är det 
numera uppgraderat till ”E-Flex”. Det har följande 
fördelar jämfört med den hittillsvarande E-foamen: 
E-Flex komprimeras inte under tryck som skum kan. 
E-Flex har mindre friktion, när man rullar de första 
varven. Det finns ingen risk att fukt samlar sig i tejpen 
under skummet, helt enkelt på grund av att det inte 

Gammal Hallberg-båt 
K-märkt 

P 28 är en båtmodell från tiden när varvet bara 
hette Hallbergs Varv. En särskild P28:a, “Aurora”, byggd 
1961, har blivit K-märkt av Sjöhistoriska Muséet. Sverige 
är det enda land i Europa som gör någonting sådant. Nu-
varande ägaren av båten, Paul Brauns, är stolt och glad 
över den här utmärkelsen. “Jag har jobbat mycket med trä 
och den här båten har varit min favorit sedan barnsben” 
säger han. Paul köpte båten för nio år sedan och har to-
talrenoverat henne. Ett stort grattis till denna utmärkelse.
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Hallberg-Rassy 372 
bäst i test

I norska båttidningen Seilas, nr 9 / 2009, görs ett 
stort jämförelsetest mellan 8 vassa 37-fotare. Testet är ett 
samarbete mellan norska Seilas, svenska Båtnytt, danska 
Bådnyt och tyska Yacht. Totalsegraren är Hallberg-Rassy 
372. Båtar som deltog i testet är FinnFlyer 36, Grand 
Soleil 37, Arcona 370, Salona 37, Linjett 37, Elan 380 
och SwedeStar 370. Tidningen skriver: "Hallberg-Rassy 
372 imponerade med fina seglingsegenskaper. Hon seglar 
förbluffande bra jämfört med andra båtar som kallar sig 
cruiser-racers". Båtarna i testet fick upp till tio poäng per 
diciplin av varje person i juryn, som bestod av 11 person-
er. "Testvinnaren Hallberg-Rassy är måttstocken för tekniska 
installationer." sa personen som ansvarade för bedömnin-
gen av de tekniska installationerna. 

Ingen annan båt fick så många tiopoängare som 
Hallberg-Rassy 372 när det gäller inredning, detaljer, 
ljushet, ventilation, materialval, pentry och sovkomfort. 
Hallberg-Rassy 372 fick högst poängsumma av alla 8 
båtar i testet.

Hallberg-Rassy 372 i ledning med Axel Nissen-Lie från Seilas vid rodret Pris för gladaste besättning - Hallberg-Rassy 310 "Attityd 310"

Pris för mest kungliga båt - Hallberg-Rassy 53 "Altea"

Pris för äldsta båt - P 28 "Silva" från 1966
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I"Hallberg-Rassy-Regattan där alla vinner" 
vann alla 24 båtar i någon kategori. 24 båtar deltog, 
mellan 28 och 62 fot, den äldsta från 1966 och den 
nyaste från juni 2010. Båtar från Sverige, Norge, 
Finland, Tyskland, Schweiz, Nederländerna och Chile 
deltog. Vädret var blandat, med både solsken och regn, 
vindar mellan stiltje och 12 meter per sekund, med 
kraftiga vindvrid. Alla besättningar hade två trevliga 
dagar. Istället för racing, fanns lika många kategorier 

Klass      Båttyp  Båtnamn  Land
Längst väg hem     Hallberg-Rassy 62 Endurance  Chile

Bästa (och enda) Hallberg-Rassy 54 Hallberg-Rassy 54 Rassker VII  Sverige 
Mest kungliga båt  
(Hans Majestät Konungen av Sverige samt  
Hennes Kungliga Majestät 
Drottningen av Sverige har varit  ombord  
på just denna båt!)     Hallberg-Rassy 53 Altea   Nederländerna
Största Raymarine radarantenn   Hallberg-Rassy 53 Lasse-Maja  Sverige
Högst snarkande besättning
(Detta är även 6:e HR-båten för denna ägare)  Hallberg-Rassy 48 Andromeda   Schweiz 
Längste besättningsmedlem     Hallberg-Rassy 43 Ulla   Tyskland 
Gladaste hund ombord      Hallberg-Rassy 43 Sid   Sverige

Flest HR-båtar inom familjen (6!)  Hallberg-Rassy 43 Fredrika   Sverige
Meste världsmästaren ombord 
(Världsmästare i 505!)      Hallberg-Rassy 40 Hobbe    Sverige 
Bästa (och enda) Hallberg-Rassy 39   Hallberg-Rassy 39 Annabell  Tyskland

Most Finish boat       Hallberg-Rassy 37 MeriLena  Finland

Meste sötvattenseglaren     Hallberg-Rassy 37 Ti Amo   Sverige 
Största solpanelen på stolpe    Hallberg-Rassy 37 Sambuca  Sverige 
Yngste besättningsmedlemen (4 år)  Hallberg-Rassy 372   Tess   Sverige 
Äldsta Hallberg-Rassy 36      Hallberg-Rassy 36   Windspeel  Tyskland

Största utombordaren       Hallberg-Rassy 36   Amateur  Norge

Snabbast snurrande vindgenerator Hallberg-Rassy 36   Karinett   Sverige

Längst väg att komma hit    Hallberg-Rassy 36   Raspaard  Nederländerna

Nyaste båt      Hallberg-Rassy 342   Aloma   Sverige
Snabbaste (och enda)
Hallberg-Rassy 31 Mk II med radar  Hallberg-Rassy 31 Mk II  Impuls 3   Norge

Rundaste blå fender på akterspegel Hallberg-Rassy 31 Mk II   Milonga II  Schweiz 
Snabbaste båt med kryddodling på akterpulpit  Hallberg-Rassy 31   Skorpan   Sverige

Gladaste besättning     Hallberg-Rassy 310   Attityd 310  Norge/Sverige

Äldsta båt (från 1966!)      P 28    Silva     Norge

24 vinnare från sju länder  
i Hallberg-Rassy-Regattan där alla vinner

som det fanns båtar, så att alla vann. Den ena katego-
rin var tokigare än den andra. Prisbordet var generöst 
med till exempel ett minisafe, uppblåsbara flytvästar, 
nödraketer, seglarkläder, sprayhoodar, reservdelssatser 
till motorer och mer. Alla besättningar hade två midda-
gar tillsammans. Evenemanget hölls 18-19 juni 2010. 
Nästa Hallberg-Rassy-Regatta där alla vinner, kommer 
att hållas i Ellös den 17-18 juni 2011, så boka in det i 
Din kalender redan nu!



Hallberg-Rassy 64 är en stor nyhet i dubbel 
bemärkelse. Det är den största båt som någonsin 
byggts av Hallberg-Rassy. Det är otvivelaktigt en äkta 
Hallberg-Rassy och modellen står samtidigt för en rad 
viktiga nyheter.

8,6 kubikmeter akterdäcksstuv
De enorma akterdäcksstuvarna på hela 8,6 

kubikmeter sväljer en RIB om så önskas. Det finns en 
stor hydrauliskt utfällbar badplattform.

Ren däckslayout
Däckslayouten är ren. Alla skylights och luckor 

är flushmonterade. De främsta 6,5 metrarna av 
däcket är helt flushat. Det finns ett soldäck integrerat 
i akterruffstaket. Ankarvinschen är dold under däck. 
Som uppgradering finns hydrauliskt kutterstag med 
rulle under däck och genuarulle under däck. Det finns 
totalt åtta förtöjningsknapar uppe på teakfotlisten, 
varav två springknapar på varje sida. Som tillbehör 
finns en hydraulisk landgång som kan fällas in helt och 
hållet i akterstuven. 

Sittbrunnslängd 3,10 m
Sittbrunnen är ovanligt stor, 3,10 m lång, 

55 cm längre än på Hallberg-Rassy 62. Det fasta 
sittbrunnsbordet i teak är rejält dimensionerat. 
Alla viktiga seglingsfunktioner hanteras redan som 
standard från sittbrunnen av en ensam seglare 
genom knappsegling från piedestalen. Knappsegling 
infördes av Hallberg-Rassy för sexton år sedan och 
är inregistrerat varumärke för Hallberg-Rassy. Som 
extrautrustning finns hydrauliskt kutterstag, hydraulisk 
gennaker eller till och med hydraulisk code zero. Alla 
rullas genom knapptryckning från styrpiedestalen. 
Nedgångsstickskotten sänks på elegant och enkelt sätt 
ned. Sittbrunnen är välskyddad av den Hallberg-Rassy-
typiska vindrutan eller hardtopen.

Gott om naturligt ljus
Inredningen har ovanligt mycket naturligt ljus. 

Totalt finns så mycket som trettioen ljusinsläpp i 
båten. Därav är sex stycken skrovfönster. Skrovfönster 
är något som infördes av Hallberg-Rassy för 34 år 
sedan 1976. Man sitter och ser ut i salongen genom de 
fyra skrovfönstren där. En person med normallängd ser 
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stående ut genom de stora salongsfönstren. Interiören 
erbjuder 12 alternativ i 5 sektioner, vilket blir 72 olika 
inredningslayouter för alla smaker och behov.

Kraftig maskin
Motorn är ovanligt väldimensionerad, till och 

med för en Hallberg-Rassy. Det är en 6-cylindrig Volvo 
Penta D6-280 på 280 hk och 669 Newtonmeters 
vridmoment vid 2 500 varv per minut. Propellern är 
en 3-bladig Gori med överväxel. Tankvolymen är även 
den generös för lång räckvidd med 1 800 liter bränsle 
och 1 300 liter färskvatten.

Stort maskinrum
Maskinrummet är stort och har plats för 

mängder av teknisk utrustning, är väl ljudisolerad och 
lättåtkomlig för service och underhåll.

Hög båtfart
Vattenlinjen är 2,23 m längre än på Hallberg-

Rassy 62. Frers fartdiagram för Hallberg-Rassy 64 
förutser 9,2 knops fart vid 5 m/s sann vind och 75 
graders vindinfallsvinkel, och 11,5 knops båtfart 
med bara stor och traditionellt försegel i 12 m/s och 
110 graders vindvinkel. Det här är fråga om en riktig 
milätare.

Riklig standardutrustning
Båten har ovanligt riklig utrustningsnivå 

redan som standard. Bl a ingår hydraulisk 
seglingshantering, 8 kW elverk, 20 hk bogpropeller, 
fyra hydrauliska vinschar, teakdäck, flushade 
skylights, segel, basinstrument, 120 A laddare och 
4000 W inverter.

Beställ nu för leverans 2011
Första båten är i produktion och kommer att 

vara färdig januari 2011. När detta skrivs, finns det 
fortfarande möjlighet att få Din Hallberg-Rassy 64 för 
leverans 2011.

Nytt flaggskepp:  
Hallberg-Rassy 64
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Hallberg-Rassy 64



Hallberg-Rassy 64

Hallberg-Rassy 64 Nr 001 under byggnation

Designer  Germán Frers
Skrovlängd  19,85 m 65’ 1’’
Vattenlinjelängd  17,53 m 
Skrovbredd  5,17 m
Maxbredd inkl avvisarlist 5,20 m
Djupgående, tom standardbåt 2,5 m
Deplacement, tom standardbåt 36 t
Blyköl  12,7 t
Segelyta med 
100 % genuafock  
och lattlöst storsegel 173 m²
Segelyta med genua och 
storsegel med akterliksrunda 232 m²
Vattentankar  1 300 l
Dieseltankar  1 800 l
Holdingtankar  3 x 75 l
Motor               Volvo Penta D6-280
Cylindervolym  5,5 liter
Cylinerantal  6
Max. vridmoment  669 Nm vid 2 500 varv
Vevstångseffekt  206 kW / 280 Hk
Masthöjd över vattnet 27,40 m
  Exkl Windex



Mycket pressberöm för nya Hallberg-Rassy 310
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Här följer några presscitat vad båttidningar 
tyckte om nya Hallberg-Rassy 310:

Efter ett 24-timmarstest skrev engelska Yachting 
Monthly, i marsnumret 2010: 

"Hallberg-Rassy leder, ligger inte i klungan."
"Efter ett dygns äventyrlig segling i vindstyrkor upp 

till 20 m/sek uppförde sig Hallberg-Rassy 310 som en 
dam. Hon svarade på ett underbart sätt och var lätt att 
kontrollera. Stor- och försegel var lätta att hantera vilket 
är en stor merit med tanke på de förhållanden som rådde 
under vårt test. Att hitta rätt balans var enkelt och från 
sittbrunnen kunde vi trimma allt. Salongen är stor och 
man blir förvånad över dess ljus och goda ventilation. 
Dubbla skylights och fyra stora öppningsbara fönster i 
överbyggnaden badar inredningen i ljus och frisk luft. Det 
finns genomtänkta detaljer såsom en trycktank, vars upp-
gift är att ge det rinnande vattnet ett jämnt flöde.Det är 
en vacker båt. Språnglinjen sveper graciöst upp mot stä-
ven, vilket ökar den invändiga volymen och får överbygg-
naden att se lägre ut i dess förkant. Sittbrunnssargarna 
och vindrutan medför att personer i sittbrunnen känner 
sig trygga och skyddar dem mot väta. Över den stora sitt-
brunnsstuvluckan på styrbords sida finns det ännu en sak 
vi tycker om – lanternornas strömbrytare är inbyggda i 
sittbrunnssargen, bredvid panelerna till motor och autopi-
lot. Man behöver således inte skrika åt någon inne i båten 
för att tända sina lanternor. Om man behöver gå upp på 
fördäcket finns det utmärkta handtag på vindrutornas 
utsida, längsgående grabbräcken på rufftaket och en hög 
teakklädd fotlist. Vi tycker också om däcksdräneringarna, 
som släpper ut regn- och sjövatten under friborden, vilket 
innebär att dessa inte får några smutsränder. Att ta sig till 
fördäcket mellan toppanten, vars röstjärn är vid fotlisten, 
och undervanten, med röstjärn längre in, är enkelt och 
framför allt säkert. Hallberg-Rassy 310 är snabb, vacker 
och volymen under däck är anmärkningsvärd för en båt 
av denna storlek. Bygget motsvarar den standard man 
med all rätt förväntar sig av Hallberg-Rassy. Det är en 
glädje att segla denna båt – snabb och rolig, livlig men 
ändå säker, bekväm och rymlig, välbyggd och tack vare 
namnet varar båtens värde."

Danska Bådnyt säger: "Hallberg-Rassys lille 
genistreg. Svenskerne har framtryllet en ny båd, som givet 
vil være blandt de allerhotteste nyheder i 2010. Kahytten 
virker kæmpestor, når man tænker på, at vi er ombord 
på en 31 fods båd. Til min store overraskelse sejler båden 

ualmindeligt letdrevent i den lette luft. Styrningen er precis 
og kontant, og selv i den lette luft reagerer båden prompte 
og overraskende livligt."

Yacht, Tyskland: “Ett lyckat helhetskoncept, vackert 
arbete, lång livslängd. Och 310:an är dessutom en riktigt 
rolig båt!"

Seilmagasinet, Norge:"Man kan ikke la være å la 
seg imponere over Hallberg-Rassy. Verftets nye 31-foter er i 
utførelse like påkostet som flaggskipet på 62 fot. Jo mindre 
en båt blir, desto mindre energi legger verftene i påkostete 
detaljer og løsninger. Markedet i dette segmentet spør etter 
pris, og da blir det slik. Dette har imidlertid Hallberg-
Rassy gitt blaffen i. I stedet har de tilført den nye modellen 
all den finish og stil man finner i de større båtene, noe som 
gjør den til et ”lite” smykke av en båt. Og smykker , de 
koster som kjent... Å bygge en 31-foter på denne måten er 
djervt. Kort og godt. Det er flott å se. Flott å seile er den 
åpenbart også blitt, i alle fall vant båten sin klasse under 
Tjørn Runt. Under dekk er det en ytterst koselig atmosfære, 
og til tross for mye bruk av trevirke, er det lyst og lett der. 
På storbåt-vis er det to luker over salongen i hyttedekket, 
og store ventiler i hyttesidene som bidrar til dette. Man får 
også følelse av volum under dekk, og genistreken verftet har 
gjort for å få til dette, er å trekke byssa innunder cockpiten 
og snu vinkelen. Det gir en stor bysse med mye stueplass 
uten at det ser ut til å bli knotete inne i det aktre hjørnet 
innunder cockpiten. Med det skarpe forskipet i mente, 
er det også overraskende å se hvor mye verftet har fått ut 
av lugaren forut. Det koster, men vi våger påstanden om 
at få, om noen, 31-fotere er så påkostet og forkjælet som 
Hallberg-Rassy 310."

Båtnytt, Sverige, nr 12, 2009: "Båten är lättdri-
ven och rolig i lätt vind samt rask och redig i frisk och jag 
kom iland med ett leende. HR 310 är föredömligt styv med 
duktigt bett på kryssen, har precist tryck i rodret och pressar 
sig igenom sjön med minimal avdrift. Därtill är farten 
förnämlig. Salongen gör sanna seglare saliga. Den är stor, 
ljus, vacker och inbjudande. Bordet är av samma storlek 
som i HR 372, kojerna 2 meter, stöttan står vid skottet 
och ståhöjden är förnämliga 1,86 m. Att salongen känns 
stor beror på att pentryt placerats om styrbord med disk-
hon tvärs akteröver. Detta grepp får hela inredningen att 
fungera förnämligt för en 9,5 m lång båt. Men också det 
faktum att toaletten är placerad föröver ger volym ombord. 
Den som söker substans för slantarna och har råd att betala 
vad den kostar får en komplett båt. En riktig karamell."
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Bok om  
Hallberg-Rassy 352  

jorden runt
Hallberg-Rassy 352-seglaren Maria Caviglia från 

Schweiz har givit ut en bok om hennes och hennes mans 
12 års segling jorden runt. Boken är rikligt illustrerad med 
bilder och är skriven på tyska. 

Hallberg-Rassy 39 "Isis" i Sorgfjorden på nordvästra Spetsbergen

Ulf Prytz föredragshållare på Öppet Varv 28 augusti

Ulf Prytz

Det är en tradition att i samband med Öppet 
Varv arrangera en trevlig sammankomst på lördag kväll 
med ett intressant föredrag. Ulf Prytz kommer att hålla 
föredraget i år den 28 augusti kl 19.00.

Ulf kommer från Norge och har seglat sin Hall-
berg-Rassy 39 ”Isis” tillsammans med Totto Brunvold 
och hans Hallberg-Rassy 46 ”Hike IV” från Oslo till 
Svalbard och tillbaka under sommaren 2009.

Det är en väldigt vacker sjöresa längs den norska 
kusten, över Barents Hav, via Bjørnøya till Spetsber-
gen, där man bl a besökte Hornsund, Bellsund, Isfjor-
den med Longyearbyen, Kongsfjorden, Magdalenefjor-
den, Raudfjorden och Sorgfjorden, innan man seglade 
upp till isen, norr om Nordaustlandet till Sjuøyane.

Ulf Prytz har haft ett äventyrligt liv. Han har bott 
i vildmarken, åkt skidor och varit bergsklättrare. Han 
har varit sjöman och han är seglare. Han startade den 
nordnorska skolan i bergsklättring och han har varit 
turistchef på Kilimanjaro. Han har varit pionjär med 
företaget ”Ulf Prytz Adventure Travel” och varit pri-
mus motor i att utveckla äventyrsturismen på Svalbard. 
Ulf har gett ut boken ”Jorden Rundt - On the wild side” 
på norska, med några av hans bästa fotografier och 
berättelser från 40 års äventyrarliv.

Efter att han fått en allvarlig sjukdomsdiagnos 
började Ulf att segla och skaffade sig en Hallberg-Rassy 
39 under vintern 2007. Att segla till Svalbard på egen 
köl har varit en dröm som han genomförde två år 
senare.

Föredraget kommer att hållas på engelska för att 
internationella gäster ska kunna följa med. Eftersom 
antalet platser till föredraget är begränsat och vi vill 
undvika bokningar som inte blir något av, tar vi en 
anmälningsavgift på SEK 150:- per person. Vänligen 
meddela oss ert Visa-, Eurocard- eller Mastercard-
nummer med giltighetsdatum, namn, adress, telefon-
nummer samt skriftligt medgivande att debitera ovan 
angivna belopp. Av säkerhetsskäl avråder vi från att 
skicka uppgifterna som textmeddelande via e-mail. 
Vänligen skicka oss antingen ett inskannat handskrivet 

brev till info@hallberg-rassy.se eller faxa till +46-304 
50486. Glöm inte att ange Ert namn, adress och 
antal personer. Alla tidigare år har evenemangen blivit 
fullbokade. Vi rekommenderar därför att skicka Er 
anmälan snarast möjligt.

Parkering, liksom att besöka varvet och se 
båtarna i sjön är kostnadsfritt. Läs mer om Öppet Varv 
på sista sidan.



Hallberg-Rassy 372 vann European Yacht of the Year 2010
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Hallberg-Rassy 372 vann båtvärldens Oscar, den 
åtråvärda titeln European Yacht of the Year 2010 inom 
kategorin Luxury Cruiser. Resultatet presenterades 
slutet januari 2010 på världens största båtmässa, boot 
Düsseldorf. Priset väljs av Europas elva ledande båttid-
ningar efter ingående tester av nominerade båtar. 

Nedan följer citat från vad några av tidningarna 
sa: 

Yachtrevue, Austria: "Fantastic sailing perfor-
mance in rough seas; there is no vibration, no bumping, 
you feel only the powerful surfing through the waves - this 
is luxury sailing, with good feeling on the helm. She is a 
bluewater-yacht, but sails nearly as well as a performance 
cruiser; build quality as expected."

Yacht&Sail, Italy: "Fast and fun while still a 
real HR, even if a bit more sporty. If luxury is honest, 
well-made boats with traditional style, Hallberg-Rassy 
is the queen of it. Good, safe and practical solutions and 
incredibly good sailing!"

Yachting World, UK:"Pleasurable and easy to 
sail, this performance-tweaked coastal cruiser still retains 
that superior level of build and fit out and boasts a well-
proportioned interior. Nimble, quick and easy to tack, she 
provides excellent cockpit comfort for both crew and helm, 
and is simple for a couple to manage. A quality boat that 

provides fast yet comfortable push-button sailing."
Swissboat, Switzerland: "The sailing performance 

of HR 372 is a thrill for a boat from this yard! But always 
the same is the excellent quality of construction and the 
exclusive standard in interior design."

Seilas, Norway: "Hallberg-Rassy 372 is a cruiser 
who matches the performance cruisers in speed and sailing 
performance. This has all the Hallberg-Rassy's well known 
qualities, but in a more modern package. It's seaworthy, 
fast and comfortable."

Voile Magazine, France: "It sails better than the 
previous generation, the look is rather classic, so it will still 
be in the future. You can open the transom to access to the 
sea. And, most of all, the build quality is very good. This 
might well be the best you can get in this size, and one 
that will last for long time."

Yacht, Germany: "Through decades of persistence 
Hallberg-Rassy has become one of the most valuable and 
cherished trade marks in international boatbuilding. The 
Hallberg-Rassy 372 still looks much like her older siblings, 
but it adds one more thing to the quality, safety and style 
the yard is famous for: surprising performance. A joy to 
steer she is the perfect epitome of luxury - over-achieving 
your expectations. And doing so without making much 
fuss about it."
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Hallberg-Rassy 372 vann European Yacht of the Year 2010
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Båtnytt, Sweden: "An unusually complete 
cruiser. An easytravelling, surprisingly fast yacht espe-
cially upwind in a breeze and a pleasure to helm with 
a distinctive light pressure. Innovative decklayout, 
with all lines under a cover and fed to stoppers in the 
coaming, to make use of either forward or aft winches 
possible and provide fun trimming. Inside volume can 
match low cost boats and is very well used with deep 
lockers, drawers, and seagoing pantry. Standards in 
detailing are seamless with beautilful selected Khaya 
Mahogany, well varnished, perfect fit everywhere and 
no shortcuts. The atmosphere shows it is possible to 
marry traditional quality in materials with modern 
taste for light interiors. Not a low price yacht, but still 
worth the money. Not least in the long run."

Waterkampioen, the Netherlands: "Hallberg-
Rassy has very carefully implemented ‘new' trends 
- especially in the interior-styling. So the yacht might 
maybe not look very modern, but for the yard it is. 
She's the perfect balance between their own tradition, 
new trends and contemporary sailing abilities: this is a 
VERY good sailing yacht, which might be able to com-
pete with modern performance cruisers. Of course she's 
built with the well-known Hallberg-Rassy building 
quality. A great job by the Swedes."

Hallberg-Rassy  
omnämnd i bok  
av Stieg Larsson   

Hallberg-Rassy är omnämnd i den prisbelönta 
svenska bestsellern ”Män som hatar kvinnor” av Stieg 
Larsson. Hallberg-Rassy nämns i förbindelse med ett 
besök i en marina, där man ser en fin båt; en Hallberg-
Rassy. Omnämnandet står på sidan 277 i den svenska 
versionen av den stora pocketutgåvan.

Detta kan låta som ännu en dyr produktplacer-
ing, men så är inte fallet. Hallberg-Rassy visste inte om 
detta förrän vi läste boken. Hallberg-Rassy är helt en-
kelt det första namnet som faller en in när man tänker 
på en fin segelbåt.

Denna prisbelönta bok kan också fås i filmver-
sion och båda är bästsäljare. Enbart böckerna har sålts 
i 3 500 000 exemplar bara i Sverige och 15 000 000 
exemplar har sålts internationellt. Böckerna har vun-
nit flera priser, såsom Waterstones’ Book of the Year 
Award 2009, Indies Choice Best Author Award Dis-
covery 2009, Galaxy Awards 2009 - Crime thriller of 
the year, och många fler. Boken är en i en serie av tre. 
Serien har sålts i 40 länder.
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Denna Hallberg-Rassy 46 
har loggat 136 000 sjömil

John och Amanda Neal firar sin tjugonde säsong de 
har seglarutbildning. De seglar ”Mahina Tiare III”, deras 
Hallberg-Rassy 46 från 1996. Tillsammans erbjuder de 
seglare möjligheten att utbilda sig i havssegling genom att 
delta i två- eller treveckorskurser i långfärdssegling.

”Mahina Tiare III” har loggat imponerande  
136 000 nautiska mil, efter att nyligen ha gjort en 
långsegling på 4,5 år, där man tillryggalagt 50 000 
sjömil i etapper från Nya Zeeland till Svalbard och 
tillbaka. John och Amanda säger att deras Hallberg-
Rassy är den perfekta båten för undervisning och 
utbildning. Deras planer för 2010 års segling erbjuder 
flera olika havsseglingsexpeditioner, och går till de 
mest intressanta öarna i södra Stilla Havet. Många 
av deras expeditionsdeltagare har, efter att de fått sin 
utbildning ombord på Mahina Tiare III, skaffat sig en 
egen Hallberg-Rassy för att segla runt världshaven. Gå 
gärna in på www.mahina.com för mer info.

Leon Schulz signerar 
böcker på Öppet Varv

Boken "The Missing Centimetre", presenterad i 
förra utgåvan av Hallberg-Rassy NewsLetter, kommer 
att säljas under årets Öppet Varv 27-29 augusti i HR 
Parts and Accessories monter. Passa på och köp en bok 
signerad av författaren och prata med honom om lång-
färdssegling. Leon och hans fru Karolina och deras barn 
Jessica och Jonathan seglade familjens Hallberg-Rassy 
40 "Regina" från Sverige till Karibien och tillbaka. 

Vintersegling i en  
Hallberg-Rassy 310 
Den 7-8 januari 2010 testade tyska tidningen 

Segeln Hallberg-Rassy 310, i minus 14 grader. Väldigt 
kallt! Läs testet i nummer 3/2010.

John Neal och Amanda Swan Neal

Hallberg-Rassy 342 
vann totalt

i Morsø Cup 2010
Danska Hallberg-Rassy 342:an "Olivia" vann 

Morsø Cup 2010 totalt. Denna kappsegling går runt 
ön Morsø i Limfjorden, Danmark. Sträckan är på 
50 sjömil. Väderförhållandena var tuffa. De västliga 
vindarna låg på 15-20 m/s med 25 m/s i byarna. En-
dast 20 av 85 deltagande båtar gick i mål. Två båtar 
tappade masten. Flertalet skadade sina segel och tre 
båtar gick på grund. Vinnaren "Olivia" är en Hall-
berg-Rassy 342 med byggnummer 88 från 2007 och 
fick inga skador under de tuffa förhållandena. Grattis 
till Kristian Brøns Nielsen och hans besättning till 
segern.
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Populär bok  
nu även på engelska
Hallberg-Rassy 62-seglarna Heléne och Arne 

Mårtensson har nu publicerat deras populära bok, 
förutom på svenska, även på engelska. Boken handlar 
om en del av deras världsomsegling; från Stockholm 
till Antarktis, Patagonien och Söderhavet. Denna 
intressanta bok innehåller många intressanta tips för 
långfärdsseglare. Den engelska versionen finns nu ute 
för försäljning. 

Du kan beställa boken från www.hr-parts.com 
eller köpa den direkt i HR Parts and Acessories monter 
under Öppet Varv 27-29 augusti 2010.

Det kommer även att ges ut en andra bok om 
resten av Yaghans världsomsegling. Den svenska ver-
sionen av den andra boken planeras att ges ut omkring 
maj 2011. 

Är deplacement och 
djupgående konstanta 

faktorer? 
Termen ”deplacement” förorsakar ofta en viss 

förvirring. Både deplacement och djupgående påverkas 
av hur man lastar båten.

Ett deplacement är inte något statiskt, som gäller 
båten en gång för alltid, utan är i högsta grad beroende av 
vad man stoppar på/i båten, men även andra faktorer, till 
exempel fuktighet. Deplacement är båtens ögonblickliga 
samlade vikt och därmed den mängd vatten båten tränger 
undan. Förenklat tränger ett kilos vikt undan en liter vat-
ten (vattnets salthalt och temperatur påverkar dock detta 
på ett nästan försumbart sätt)

De uppgifter som står i broschyren refererar till 
en tom och torr standardbåt, utan tankinnehåll, utan 
extrautrustning, utan personlig utrustning, så som båten 
kommer ut ur varvet. I praktiken finns det ingen som 
seglar omkring med en tom standardbåt. Alla båtar är ex-
trautrustade. Vikten på extrautrustning underskattas ofta. 
Vi har som tumregel att för allt som byggs in tillkommer 
lika mycket till i kablage. Tänk Dig då en elektrisk vinsch, 
som nästan inte går att lyfta med handkraft. Till det  
kommer lika mycket till i kablar – per vinsch! Till detta  
kommer att varje båt suger fuktighet på flera hundra 
kilo, inte bara i skrov utan även i trä, dynor etc. Personlig 
utrustning som böcker, verktyg, tallrikar, bestick, kastrull-
er och allt vad det kan vara, gör sitt till. Många bäckar 
små, heter det. Vad dessa faktorer samlat betyder, kan bara 
underskattas. Vi gjorde ett räkneexempel på vår egen demo 
HR 372. Den båten som till synes var ”nästan helt tom” 
hade extrautrustning och viss personlig utrustning som 
tillsammans blev ett ton! Ändå presterade båten mycket väl 
fartmässigt i Seilas stora test av 8 performanceorienterade 
37-fotare och vann även testet totalt. En 372:a placerade 
sig även mycket bra i Fyn Rundt 2010. 

Den som någon gång sålt sin båt och plockat ut 
varenda pinal i form av personlig utrustning och försökt 
packa det i en bil, inser att ”nästan ingenting” är oändligt 
mycket! Det är åtskilliga hundra kilo, ja sannolikt över ton-
net! Därtill kommer rigg och tankinnehåll.

När en Hallberg-Rassybåt konstrueras, tas hänsyn 
till detta och att båtarna i praktiken seglar runt med 
mycket vikt. Det lönar sig inte att konstruera en båt för 
en önskevikt och båten sedan tyngs ned långt över det.

Ännu en faktor är att många vågar som används 
att väga båtar i inte är särskilt exakta. Att vågen är elek-
tronisk behöver inte betyda att den är exaktare.

Ibland får vi frågan: ”Vad deplacerar båten i lastat 

skick?” Det är gängse sed i branschen att ange deplace-
ment i broschyrer för en torr och tom standardbåt. Det 
skulle vara otacksamt att ange någon form av ”nedlastat” 
deplacement (nedlastad till vilken grad då?) – Det skulle 
ge intrycket av en tyngre båt än andra jämförbara utan 
att det verkligen är så.

En annan sak värd att poängtera i sammanhanget är 
att även djupgående är noterat för en tom standardbåt. För 
en Hallberg-Rassy 372 är det så att varje 200 kg båten tyngs 
ned över det, sjunker båten ca en cm. För en HR 310 är 
siffrorna 160 kg per cm, för en HR 43 krävs 275 kg per cm, 
för en HR 54 behövs 435 kg per cm, och för HR 64 blir 
siffran 550 kg per cm.

Så kontentan är – visst tyngs båtar i största allmänhet 
ned mer än vad man vid första anblicken anar, men en Hall-
berg-Rassy är i alla fall konstruerad för detta ifrån början.

Hallberg-Rassy 54
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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 2011. Dina bidrag i form 
av reseberättelser eller bilder är alltid mycket välkomna. Årets 
omslagsbild: Hallberg-Rassy 54 "Rassker VII" med EPEX-segel. 
Hallberg-Rassy NewsLetter kan ej användas som underlag till 
offert, standardbeskrivning eller kontrakt.
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Hallberg-Rassy 372  
valdes till Årets Båt  
även av Seilas läsare 
Inte bara den officiella professionella kommittén 

för European Yacht of the Year fann en Hallberg-Rassy 
vara den värdiga vinnaren. Även läsarna av den norska 
båttidningen Seilas har valt Hallberg-Rassy 372 till 
Luxury Cruiser of the Year 2010. Av de fem nominerade 
båtarna fick Hallberg-Rassy 372 absolut flest röster. Inte 
mindre än 61,2 procent röstade för Hallberg-Rassy 372.  
HR 372 blev också Bäst i Test i Seilas stora test där man 
jämförde åtta stycken snabba 37-fots cruisers.

Hallberg-Rassy 372 på 
Segeln Magazine card 

Prenumeranter av tyska tidningen Segeln får 
ett kort, som ger förmåner i form av lägre priser på 
båtförsäkring och segel. Kortet pryds av en Hallberg-
Rassy 372.

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

Kappseglingsframgång 
för Hallberg-Rassy 372  

I en av världens största utomskärskappseglingar, 
Fyn Rundt den 29-30 maj 2010 i Danmark, plac-
erade sig Hallberg-Rassy 372:an "Rassker 372" på en 
hedervärd 22:a plats totalt bland 383 deltagande båtar. 
Båten seglades av Hallberg-Rassys danske importör, 
Bo Hold från MarineParken Yachts. Bo säger "Jag är 
väldigt imponerad över båten. Den seglade riktigt bra i 
den hårda vinden. Innan start smilade racingkillarna 
åt oss när de såg att vi ville kappsegla med en Hallberg-
Rassy, men de blev generade när vi tog starten och höll 
nästan alla racingbåtar bakom oss efter så många tim-
mars segling."

Hallberg-Rassy 372 med Epex stor och Kevlar Code Zero
ger bra båtfart även vid "ingen vind"

Se Hallberg-Rassy
 på båtmässorna

Datum Mässa Land Utställda modeller 
13-15 aug '10 Aarhus DK Hallberg-Rassy 310, HR 372
19-22 aug '10 Helsingfors FI Hallberg-Rassy 310, HR 37
20-22 aug '10  Bottighofen CH HR 310, HR 342, HR 40 
27-29 aug '10  Öppet Varv SE 310, 342, 372, 37, 40, 43 Mk II, 48, 54, 62, 64
31 aug-5 sept Ijmuiden NL 310, 372, 43 Mk II och 48
2-5 sept '10  Oslo NO Hallberg-Rassy 310 och 372
10-19 sept '10  Southampton UK HR 310, 372, 40 och 48 eller 54
15-20 sept '10 La Rochelle FR HR 342, 372 och 48
16-19 sept '10 Newport USA Hallberg-Rassy 342
18-26 sept '10  Friedrichshafen DE Hallberg-Rassy 372
2-10 okt '10  Genua IT HR 372 och HR 54
7-11 okt '10  Annapolis US Modell ej beslutad
21-24 okt '10 Biograd HR Informationsmonter
30 okt-7 nov Hamburg DE HR 310, HR 372, HR 40
10-14 nov '10 Stockholm SE Hallberg-Rassy 310, HR 372 
4-5 dec '10 Neustadt DE HR 310, HR 372
22-30 jan '11 Düsseldorf DE 310, 342, 372, 40, 43 Mk II, 54, 64
12-21 feb '11 Helsingfors FI Hallberg-Rassy 310
26 feb-6 mars Boston USA Informationsmonter
26-29 maj '11 Neustadt DE HR 310, 342, 372, 40, 43 Mk II
Maj 2011 Varna BG Hallberg-Rassy 37 
26-28 aug '11 Öppet Varv SE Modeller ej ännu beslutade



Modellprogram: Hallberg-Rassy 310  -  342  -  372  -  37  -  40  -  43 Mk II  -  48  -  54  -  62  -  64
Hallberg-Rassy Varvs AB, Hallberg-Rassyvägen 1, SE-474 31 Ellös, Sverige. Tel +46-(0)304-54 800. info@hallberg-rassy.se

Traditionsenligt, nu för 17:e året i rad, bjuder 
Hallberg-Rassy in till Öppet Varv. Vi bjuder också 
in konkurrerande båttillverkare att visa sina båtar 
under helgen. Antalet blir nytt rekord. Totalt visas 
så många som 117 olika båttyper upp hos Hallberg-
Rassy. Även 83 leverantörer av motorer, rigg, segel, 
navigationsutrustning och övriga tillbehör finns 
på plats i varvets hamnområde. Faktum är att det 
inte går att hitta ett så brett utbud av segelbåtar i 
storleksklassen 31-64 fot på någon annan flytande 
båtmässa i hela Norden.

Förhandstitt: nya Hallberg-Rassy 64
Fredag, lördag och söndag, alla dagar mellan kl 
10.00 och 18.00, visas Hallberg-Rassy 310, 342, 
372, 37, 40, 43 Mk II, 48 och 54 i vattnet, samt 
Hallberg-Rassy 62 och helt nya Hallberg-Rassy 
64 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 hela varvet 
fredag kl 15.00-18.00 samt lördag och söndag kl 
10.00-18.00. Provseglingar finns det möjlighet till 
måndagen den 30 augusti efter särskild överens-
kommelse. Inträde till Öppet Varv och parkering är 
kostnadsfritt.

Öppet Varv helgen 27-29 augusti 2010
- större än någonsin

Föredrag av Ulf Prytz
På lördagkväll kl 19.00 hålls ett föredrag av Ulf 
Prytz, som seglar en Hallberg-Rassy 39. En anmälan 
behövs, se sidan 17 för närmare info. Ulf kommer 
från Norge och har seglat sin HR 39 till Svalbard 
och tillbaka till Oslo sommaren 2009. Han kommer 
att ha mycket att berätta om från den fantastiska 
seglingen. Föredraget hålls på engelska, så att våra 
internationella gäster kan hänga med. 

Övernattning
Vill Du stanna över natten, finns ett flertal hotell 
att välja bland. Förra året blev hotellen tidigt full-
bokade och vi föreslår att Du ordnar detta snarast. 
Tänk på att det redan nu är många som bokar sina 
hotellrum för nästa Öppet Varv, alltså 2011! Här 
följer några förslag till hotell: Handelsman Flink, Tel 
0304 55051, Mollösunds Wärdshus 0304 21108, 
Nösunds Wärdshus 0304 209 25, Hotel Sjögården, 
Ellös, 0304 510 30, Hotel Carlia, Uddevalla 0522 
14140, Hotel Reis, Stenungsund 0303 77 00 11, 
Radisson, Göteborg, 031-758 50 00, Euroway 
Hotel, Göteborg, 031-58 07 50, Stockens Camping 
(lägenheter) 0304-51100, Tofta Gård (vandrarhem) 
0304-50380, Kobbar och Skär, stuguthyrning 070-
292 73 88. Fler tips på bl a hela 125 hotell i göte-
borgstrakten finns på www.hallberg-rassy.com

www.hallberg-rassy.com


