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Hallberg-Rassy 55 har vunnit den ärofyllda 
titeln Årets Segelbåt 2014 inom kategorin Storbåt/
Lyx. Det är andra året i rad som Hallberg-Rassy  
vinner detta pris. Förra året vann Hallberg-Rassy 412. 
Juryn sammanfattar i diplomet för Hallberg-Rassy 55: 
”Lyxig långfärd på nyskapande nivå”

Av 30 nya båtmodeller på marknaden, både 
svenska och utländska, nominerades totalt nio båtar i 
tre olika kategorier. Alla nominerade båtar har testats 
ingående och blivit bedömda av en jury bestående av 
sex personer; tre män och tre kvinnor. Avgörande fak-

torer var seglingsprestanda, design, innovation, inred-
ning, byggkvalitet, finish och valuta för pengarna.

Juryn sa även följande om Hallberg-Rassy 55:
Tar på nytt konceptet till en oanad nivå.
I Storbåt/Lyxklassen går priset till en båt som på 

ett utomordentligt sätt svarar mot alla krav på bekvämt, 
lyxigt boende på långa färder. Den är därtill supersmidig 
att hantera tack vare kul knappteknik. Med en klassisk, 
välgjord inredning, tidlösa linjer och erkänt hög teknisk 
nivå på installationerna är inget lämnat år slumpen i 
denna båt. Vinnaren är Hallberg-Rassy 55.

Hallberg-Rassy 55 Årets Segelbåt 2014

 
Hallberg-Rassy förstärker ytterligare nätverket av 

återförsäljare. Nu finns det en Hallberg-Rassy-distributör 
också på Malta. Yachting Partners Malta Ltd., som leds 
av Shawn Spiteri Duca, är från nu Hallberg-Rassy-dis-
tributör för Malta.  Malta ligger i Medelhavets centrum 
och har ett väldigt fördelaktigt skatteupplägg.

"-Vi är mycket glada att ha blivit utvalda att bli 
officiell dealer för Hallberg-Rassy på Malta. Hallberg-
Rassy är förebilden när det gäller långfärdssegling, båtar-
na är byggda för att segla vart som helst, när som helst, 
med full komfort och lätthanterlighet" säger Shawn 
Spiteri Duca, VD för Yachting Partners Malta Ltd.

Yachting Partners Malta Ltd.
Mr Shawn Spiteri Duca
183/4 Marina Street
Pieta PTA 9042 Malta

Telefon: +356 21252727
Mobil: +356 99494685
Skype: ssduca
E-mail: shawn@ypm.com.mt

 
Hallberg-Rassy på Malta

Juryn för Årets Segelbåt i Sverige. Magnus  
Rassy, tredje från vänster, tar emot priset



34 000 gillar  
Hallberg-Rassy på Facebook 

Hallberg-Rassys Facebooksida får fler och fler fans.
Nu är siffran uppe i 34 000! Gilla oss idag Du med, se 
www.facebook.com/hallbergrassy
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Hallberg-Rassy Varvs AB 
får högsta möjliga  

kreditvärdighet - Guld 
Hallberg-Rassy Varvs AB har fått den högsta möj-

liga kreditvärdighet som finns på marknaden - Guld. 
Rankingen görs av UC, som ägs av de svenska affärs-
bankerna.

Hallberg-Rassy är obelånat och senaste bokslutet 
visar överskott. Alla båtar har levererats på avtalad tid. 

Hallberg-Rassy är Din tillförlitliga affärspartner.

30-åriga one-off-båten
Rassker renoverad 

Den här båten sjösattes ursprungligen för 30 år 
sedan. Den ritades av den då 16-årige Magnus Rassy 
som hans första kölbåt. Båten har nu renoverats av 
Hallberg-Rassy till ett nytt liv. Rassker var långt före 
sin tid med sin skrovform med kärna av Divinycell, 
öppen akter, badplattform och utanpåliggande 
blyköl. Båten var en kappseglingsvinnare då och är 
det än idag.

Båten ägs än idag av sin andre ägare, som köpte 
båten för 27 år sedan.

Följ Hallberg-Rassy  
på Instagram 

Nu kan du följa Hallberg-Rassy på Instagram 
också. Namnet är helt enkelt hallbergrassy och bilder 
bär hashtaggen #hallbergrassy  
www.instagram.com/hallbergrassy
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Hallberg-Rassy 55 norska 
läsarnas val för European 

Yacht of the Year
Norges ledande båttidning, Seilas, frågade sina 

webbsidesbesökare vilken båt de anser vara den mest 
värdiga vinnaren av European Yacht of the Year, Luxu-
ry cruiser category. Vinnaren är Hallberg-Rassy 55. 

Nytt kontor för  
Transworld Yachts

Hallberg-Rassys mångårige agent för Storbrit-
annien och Irland, Transworld Yachts, har flyttat 
till nya lokaler med bättre läge inom Hamble Point 
Marina.

Det nya kontoret ligger på hörnet mellan Hunts-
man Road och Spearfish Road. Postadressen, telefon-
nummer och emailadresser förblir lika mot tidigare.

Hallberg-Rassy 48  
vann World ARC  

Panama-Galapagos 
Tyska Hallberg-Rassy 48:an “Circe“ är klassegrare 

i World ARC i etappen Panama-Galapagos.
Flottan som seglar World ARC består av 38 båtar. 

"Circe" anslöt till World ARC i Panama. Den senaste 
etappen var ca 850 sjömil lång och man kappseglade 
från Contadora / Las Perlas nära Panama till San Cris-
tobal / Galapagos.

Etappen, med uttalat lätta vindar, tog endast 
116,5 timmar att segla för Hallberg-Rassy 48:an.
Båten vann Klass B på beräknad tid före en Swan 51. 
Hallberg-Rassy 48:an var också 29 minuter snabbare på 
beräknad tid än vinnaren i Klass A, en ny Swan 53 med 
en erfaren kappseglingsbesättning. Tredje plats i Klass B 
gick även den till en Hallberg-Rassy; amerikanska 46:an 
”Trillium“.

Besättningen på den segrande tyska Hallberg-
Rassy 48:an studerade noggrant Grib-filer och valde en 
längre, syd-ostlig, väg. Det belönades med svaga men 
mestadels konstanta vindar. Därmed behövde man 
endast 7,5 motortimmar och totalt 116,5 timmar.

Seglingen gick sedan vidare jorden runt via Mar-
quesas.
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505 båtar var anmälda till årets Tjörn Runt. I klas-
sen där en Hallberg-Rassy 55 seglade stod 34 båtar på 
startlistan. Det seglades en kort och en lång bana. 55:an 
seglade den långa banan. Hallberg-Rassy 55:an blev 
snabbaste båt i sin klass på seglad tid. Tjörn Runt är 

alltid en mycket krävande inomskärskappsegling. 2013 
var vindarna mellan 6 och 10 m/s. Hallberg-Rassy 55:an 
var fullt cruisingutrustad med t ex hydraulisk rullmast, 
tvättmaskin, diskmaskin, elverk, bog- och häckpropellrar 
med mera. 

Hallberg-Rassy 55 snabbast i klassen i Tjörn Runt

• Spår i fronterna under kojer för extra ventilation

• Blå grepplist på sprayhoodar samt kappa över  
   dragkedja

• Fläkt i pentry nu även möjlig på Hallberg-Rassy 43  
   Mk III och 48 Mk II

• Ny stil på nedgångstrappan Hallberg-Rassy 64 med 
   skofack längst ned, i stil med Hallberg-Rassy 55

• De vitlackde träpanelerna i salongsalkoverna är  
   numera i ett material där det syns mer trästruktur

• Maskinrumsbelysning i LED, ger längre livslängd 
   och klarare ljus

• Hallberg-Rassy 48 Mk II har fått större öppningsbart 
   fönster mot sittbrunnen när stora bb-pentryt beställs

• Läslampor i Hallberg-Rassy 310 och 342 uppgrade- 
   ras till samma utförande som redan används på 372 
   till 412

• Tryckutjämningskärlet på Hallberg-Rassy 310 och  
   342 utökas från 2 liter till 8 liter. Det ger ett jämnare
   vattenflöde och skonar pumpen mer.

• En ny kollektion med 11 nya tyger

• Nättare lösning med synliga vantskruvar i ny nätt 
   design

Ständiga förbättringar för modellår 2015

Uppgraderade läslampor i 310 och 342



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

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

Ingen självrisk vid t ex 
totalförlust, inbrott, 
brand, transportskada, 
blixtnedslag

Alla skador på grund 
av vatteninträngning / 
sjunkning är försäkrade

Enbart HR: Hela Europa 
inkl. Medelhavet som 
seglingsområde. Möjlighet 
till världstäckande

Vi bjuder Hallberg-
Rassy seglare på 8 års 
maskinskadeförsäkring 
(gäller tills båten är 8 år)

Nytt för gammalt 
inga åldersavskrivningar

Fast försäkringsbelopp

Europas största seglingstidning, Yacht från 
Tyskland, har gjort en ingående marknadsunder-
sökning 16 år i rad. I senaste undersökningen svarade 
2 854 läsare på detaljerade frågor om båtmarknaden. 
För 16:e året i rad är drömbåten alla kategorier 
Hallberg-Rassy. Ledningen till plats nummer två är 
överväldigande och har till och med ökat jämfört 

Hallberg-Rassy drömbåten för 16:e året i rad
med föregående år, från 21,9 till 24,1 procent av alla 
läsare, jämfört med endast 5,4 procent för tvåan på 
listan.

När man frågar efter drömbåten inom cruising-
båtar är ledningen ännu mer dramatisk för Hallberg-
Rassy: 34,7 procent jämfört med 4,5 för tvåan.

Drömmar är till för att uppfyllas!

Huvudnyhet i lokala morgontidningen



En återkommande köpare; British Kiel Yacht 
Club, har för femte gången förnyat sin flotta med 
tio nya Hallberg-Rassybåtar. Med de här båtarna har 
BKYC genom åren tagit leverans av 54 st nya Hall-
berg-Rassybåtar. Tidigare har man haft flottor av tolv 
Hallberg-Rassy 29, tolv Hallberg-Rassy 31, och två 
tidigare flottor av tio Hallberg-Rassy 342. Leveransen 
skedde i vattnet.

Rear Commodore Richard Egan säger att det är 
ett kostnadseffektivt sätt att utbilda soldater genom 
att segla en flotta av nya Hallberg-Rassybåtar, mer 
kostnadseffektivt än traditionell militärutbildning.  
”–Båtarna passar våra behov utmärkt. De ägnar sig väl 
till vår träningsverksamhet, är välbyggda och tål hård-
hänta soldater.”

British Kiel Yacht Club är en privat segelklubb, 
baserad i Kiel, Tyskland. Den brittiska militären hyr 
båtarna av klubben för seglingsutbildning. Vanligt-

BKYC har vid det här laget beställt totalt 54 nya Hallberg-Rassy-båtar

vis seglar besättningar från brittiska armén, men det 
förekommer även från brittiska flottan och brittiska 
flygvapnet eller privatpersoner som har anknytning 
till brittiska militären. Fem till sju män och kvinnor 
är ombord på varje båt på en tripp som normalt sett 
pågår fem dagar och går från Kiel till Danmark och är 
på 150 sjömil. Båtarna används intensivt från början 
av mars till slutet av november. Varje båt seglas om-
kring 7 000 sjömil om året, vilket motsvarar ungefär 
sju års normal segling.

Klubben studerar marknaden väldigt detaljerat 
varje gång man byter flotta. BKYC är mycket entu-
siastiska över sin nya flotta av Hallberg-Rassy 342. 
För BKYC är det viktigt att båtarna är rejält byggda 
och klarar de tuffa förhållanden de utsätts för. Andra 
viktiga faktorer är andrahandsvärde, reservdelsförsörj-
ning och valuta för pengarna.

För mer info om klubben, se www.bkyc.de

Kostnadseffektivt att utbilda soldater  
i flotta av nya Hallberg-Rassybåtar

Huvudnyhet i lokala morgontidningen



Med perfekt väder och 5-10 m/s från nord och 
mycket solsken samlades 58 personer från 22 Hallberg-
Rassybåtar från 7 olika länder.

Man hade en mycket trevlig tid tillsammans med 
två middagar; grillad kalventrecote och paella från den 
största stekpannan som skådats.

Någon tidtagning behövdes inte, för alla blev vin-

Kategori    Båttyp   Båtnamn, land 
  
Första båten över mållinjen    Hallberg-Rassy 64  
 
Längst väg hem    Hallberg-Rassy 43 Mk III  Saphir, USA 
 
Största gästbesättning    Hallberg-Rassy 43   Glittra, Sverige
 
Snabbaste båt med vattenfylld dinge i dävertar   Hallberg-Rassy 43    Trinity II, Sverige
 
Snabbaste Hallberg-Rassy med hardtop   Hallberg-Rassy 43   Lotusland, Sverige

Snabbaste båt med fällbara dävertar    Hallberg-Rassy 42F Mk II  Irconsa, Sverige
  
Först över startlinjen    Hallberg-Rassy 42F Mk II  Anna af Götarp, Sverige
 
Nyast sjösatta båt    Hallberg-Rassy 412   Ahoi Marie, Tyskland
 
Blötaste gennakernedtagning      Hallberg-Rassy 372   Tess, Sverige

Båt med mörkblåast flagg    Hallberg-Rassy 372   Amarone, Storbrittanien

Bäst klädd besättning    Hallberg-Rassy 37    Joyce, Danmark

Bäst vaktade båt (stor hund ombord)    Hallberg-Rassy 37   Gefion, Sverige  
 
Snabbaste båt med icke standardsprayhood   Hallberg-Rassy 36 Mk II    Aloha, Sverige

Snabbaste Hallberg-Rassy 342 med Echomax radarreflektor  Hallberg-Rassy 342   Zephyros, Sverige 
 
Längsta lattor i focken    Hallberg-Rassy 342   Kirsikka, Norge 

Njöt mest tid på havet    Hallberg-Rassy 34   Vita Condire, Sverige

Mest "gummi" på rufftaket (gummibåt/livflotte)   Hallberg-Rassy 34   Khamsin, Sverige

Flest flaggor i masten    Hallberg-Rassy 34   Bolette, Sverige

Snabbaste lilla båt med stor flagg    Hallberg-Rassy 310   Morris, Sverige

Bäst utrustade toppvant    Hallberg-Rassy 31   Amanda, Sverige

Gladaste besättning    Hallberg-Rassy 312 Mk I   Flow, Norge

Flest instrument vid nedgång    Hallberg-Rassy 29   Lina, Norge/Grekland

58 seglare i 22 båtar från 7 länder i  
Hallberg-Rassy-Rallyt där alla vinner 2014

nare. Varje båt vann någon kategori. Prisbordet var gene-
röst med till exempel en kartplotter från Raymarine, en 
inverter från Mastervolt, en bärbar frys från Thermopro-
dukter, seglarjackor, sprayhood, vinschhandtag, livvästar, 
kikare, led-belysningsinsatser, väskor och mycket mer. 

Nästa Rally går av stapeln den 12-13 juni 2015, så 
boka in det i Din kalender redan nu.
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MarineParken Yachts har flyttat till en ny 
adress, med fantastisk utsikt. Adressen är belägen i 
Strib, strax norr om Fredericia. Detta är ett perfekt 
ställe för alla seglare, alldeles i norra änden av Lilla 
Bält, med fantastisk utsikt över havet. Det finns 
hamnplatser för demobåt och begagnade båtar till 
salu direkt utanför kontoret.

Charlotte och Bo Hold berättar att de såg de 
fina penthouse-lägenheterna på Strib Hamn under 
en cykeltur förra året.

"Da vi hurtigt kunne se ideen med at kombinere 
vores drømmebolig med bådplads og et salgskontor for 
Hallberg-Rassy, så var det bare om at få handlet med 

Nytt kontor för Hallberg-Rassys danske dealer
ejeren samt få booket nogle havnepladser. Og i dag er 
vi næsten helt på plads med flytteriet og glæder os til at 
byde nye som gamle kunder velkommen, som nu kan 
komme sejlende ind til os."

Telefonnummer och mejladress förblir oförän-
drade, medan postadressen är ny:

MarineParken Yachts ApS
Ved Fyret 35
DK-5500 Middelfart, Danmark
Tel +45 20184191
www.marineparken.dk
bo@marineparken.dk
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John Lewis Partnership grundades år 1929 som 
ett experiment inom ägarskap bland anställda, eller 
ett partnerskap där alla medarbetare delar på bola-
gets framgångar. 2014 har John Lewis hela 92 000 
anställda i Storbritannien och på kanalöarna med 
affärskedjorna Waitrose (matvarubutiker) och John 
Lewis (varuhus). Förutom affärsidén att dela på re-
sultatet, tillhandahåller John Lewis en rad förmåner 
för sina anställda, som kallas för partners. Företagets 
grundare bestämde sig 1950 för att en segelklubb 
skulle grundas och en person ur företagsledningen 
utsågs att grunda klubben. Det här var första gången 
som ett företag erbjöd sina anställda möjligheter 
att segla. En engelsk 35-fotare blev klubbens allra 
första båt 1951 och båten döptes till Ann Speed efter 
grundarens barnskötare. 1954 införskaffades ytterli-
gare en båt av samma storlek och den följdes av två 
engelskbyggda 26-fotare.

John Lewis Partnership segelklubb har för när-
varande 1 700 medlemmar, av vilka runt 850 seglar 
minst en gång om året. Segelklubben är certifierad av 
Royal Yachting Association och är en RYA-ansluten 
seglarskola med 55 skeppare som seglar båtarna. 
De flesta av dessa skeppare har byggt upp sin erfa-
renhet genom segling i klubben. Segelklubben har 
många andra erfarna seglare som t ex dagskeppare, 

Foto:  Roy Riley

däckshand etc.
Majoriteten av klubbens aktiviteter sker i the 

Solent i Engelska Kanalen och tar vanligtvis en till 
två dagar. Partners från alla företagets affärsområden 
kommer för att segla. Varje partner ger ett bidrag på 
23 Pund per dag, ca 250 kronor, som täcker färd till 
hamnen och livsmedelsinköp från Waitrose, seglar-
kläder och en skeppare. Skepparna betalar 50 % av 
avgiften och bidrar med sin tid genom att segla med 
andra partners.

Förutom “normal” segling på the Solent, ar-
rangerar klubben kappseglingar som Round the 
Island Race och gör längre seglingar under sommar-
halvåret. Båtarna har seglat till Irland, Spanien såväl 
som Mellaneuropa och kanalöarna. Klubben arrang-
erar också lagsegling för avdelningar eller grupper 
av partners. Man erbjuder även skepparna att hyra 
båtar till förmånliga priser, när båtarna inte används 
av klubben. 

Klubben har genom åren haft 21 olika båtar. 
Detta blir första gången i klubbens historia då man 
valt att satsa på en flotta av båtar helt och hållet från 
en enda båttillverkare; Hallberg-Rassy. Man har 
fem båtar: två Hallberg-Rassy 34, två nybyggda och 
nylevererade Hallberg-Rassy 342 och en Hallberg-
Rassy 36.

John Lewis Partnership utökar flottan
till fem Hallberg-Rassybåtar
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Hallberg-Rassy 64  
i norska TV 2

Det har varit ett stort reportage om norge-
premiären för Hallberg-Rassy 64 i norska TV2, Norges 
största kommersiella TV-kanal, i det mycket populära 
programmet God Morgen Norge. Inslaget varade i en 
minut och 20 sekunder, mycket långt i TV-samman-
hang. 

Hallberg-Rassy 412 
klassvinnare i  

Schifffahrtsregatta   
Den tyska Hallberg-Rassy 412 ”New Vision” 

med rullmast vann klassen i den 31:a Schifffahrtsre-
gattan. Kappseglingen startade en gång som en bran-
schträff och är idag Tysklands största privat organise-
rade kappsegling. Starten går utanför Schleimünde i 
Tyskland och målgången är i Aerösköping i Danmark. 
131 kölbåtar tävlar i nio klasser.

Du hittar fullständiga resultatlistor här: http://
schiffahrtsregatta.de/pgs2013Ergebnisse.pdf

Fri ARC-support för 
Hallberg-Rassybåtar 
För 15:e året i rad tillhandahåller Hallberg-

Rassy gratis ARC-support för Hallberg-Rassybåtar. 
Supporten omfattar inspektion av viktiga kompo-
nenter inför atlantseglingen och nyttiga tips ges. Vår 
support kommer att finnas på plats på Gran Canaria 
från söndagen den 16 november till fredagen den 21 
november 2014.

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

Alla deltagande Hallberg-Rassybåtar i ARC  
kommer att kontaktas av varvets support.
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Hallberg-Rassy i Kina 
Hallberg-Rassy förstärker ytterligare nätverket 

av återförsäljare. Nu finns det en Hallberg-Rassy-
distributör också i Kina. Shanghai Sailinglife Club 
Co., Ltd., som leds av Chen Haining, och är Hallberg-
Rassy-distributör för Kina inklusive Hong Kong.

Shanghai Sailinglife Club Co., Ltd.
Rm 1218
No 111 East Songqiao Road
Shanghai
Kina

Tel +86 400 800 4716
Mobil +86 186 21 80 63 63
E-mail info@sailinglife.com.cn
www.sailinglife.com.cn

Mr Chen Haining



Det har tillkommit nya inredningsalternativ för 
Hallberg-Rassy 412.  Nu går det även att kombinera 
dubbla akterkabiner och dubbla toaletter med de po-
pulära Hallberg-Rassyfåtöljerna i salongen. Det finns 
fortsatt ett navigationsbord, men i den här versionen 
utan sits. 

Nästa nya layout har en extra stor förpik med ett 
toalettutrymme akterut. Hallberg-Rassy 412s inred-
ning är modulär, vilket gör att man kan kombinera 
delar av en layout med en annan.

Nya inredningsalternativ för Hallberg-Rassy 412

info@elvstromsails.com

Convenience goes Hand in Hand
with high Performance..

Relax and go Cruising
With a Fatfurl Furling Mainsail in our EPEX, you can rest 
assured that every detail has been taken care of! 
High durability, performance and easy handling go hand in hand. 



The E Series, from Raymarine, gives you everything you need from a marine 
display – in a superfast, multifunction, networked package. Chartplotter, 
Fishfinder, Radar, Instrument data, Engine data, even Video. It’s all here, and 
it’s all at your fingertips instantly, thanks to Raymarine’s new SeaTalkhs  
high-speed networking system. 

|  R A D A R  |  N A V I G A T I O N  A I D S  |  I N S T R U M E N T S  |  F I S H F I N D E R S  |  A U T O P I L O T S  |  C O M M U N I C A T I O N S  |  S O F T W A R E  |  S Y S T E M S  |

To see what Raymarine can do for you 
call: +44 (0) 8080 729627 or visit
 

www.raymarine.com

ESeries
network displays         

Super-fast, super-bright E Series combines chartplotter, fishfinder, radar, instrument 
data and on-board video displays.

Detailed harbour guide

Powerful graphics

Fast, easy networking

High-bright display

Föredrag på lördag kväll på Öppet Varv: Historisk nordväst-passage i en Hallberg-Rassy
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Annons....

The E Series, from Raymarine, gives you everything you need from a marine 
display – in a superfast, multifunction, networked package. Chartplotter, 
Fishfinder, Radar, Instrument data, Engine data, even Video. It’s all here, and 
it’s all at your fingertips instantly, thanks to Raymarine’s new SeaTalkhs  
high-speed networking system. 

|  R A D A R  |  N A V I G A T I O N  A I D S  |  I N S T R U M E N T S  |  F I S H F I N D E R S  |  A U T O P I L O T S  |  C O M M U N I C A T I O N S  |  S O F T W A R E  |  S Y S T E M S  |

To see what Raymarine can do for you 
call: +44 (0) 8080 729627 or visit
 

www.raymarine.com

ESeries
network displays         

Super-fast, super-bright E Series combines chartplotter, fishfinder, radar, instrument 
data and on-board video displays.

Detailed harbour guide

Powerful graphics
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En Hallberg-Rassy, byggd 1976, är den 
första fritidsbåten i historien som lyckats segla 
genom den allra nordligaste möjliga nordväst-
passagen. Denna historiska färd gick norr om 
Banks Island in till Mc Clure Strait. Hitintills 
har denna färdväg blockerats av is. Många har 
försökt, men misslyckats, att genomföra denna 
tripp. Båten är en svensk Hallberg-Rassy Mon-
sun 31 som heter Belzebub II, med en besättning 
på tre unga killar: båtägaren Edvin Buregren 
från Sverige, Nicolas Peissel från Kanada, och 
Morgan Peissel från USA. Edvin kommer att 
hålla årets traditionella föredrag under Öp-
pet Varv på lördag kväll kl 19. För anmälan, se 
sidan 17.

Edvin Buregren kommer att berätta sin histo-
ria om färden till Arktis och den oprövade färdvä-
gen genom polarisen. För att uppnå sitt mål, tog 
sig besättningen igenom världens mest avlägsna, 
nordligaste, farligaste, isigentäppta vatten, som 
dessutom inte har några sjökort.

Sommaren 2012 fanns minst is någonsin i 
Arktis, så länge några mätningar existerat. De sen-
aste åren har en stadigvarande tillbakagång av isen 
börjat öppna nya möjliga vägar in i och genom 
Arktis, som förut ansetts helt omöjliga att ta sig 
igenom med fritidsbåt. Expeditionen var på fyra 
månader och 10 000 sjömil ombord på en 31 fots 

Hallberg-Rassy från 1976. Man ville försöka sig på 
att lyckas med det som ingen lyckats med tidigare.

 Expeditionen tilldrog sig mycket medial 
uppmärksamhet inom TV, radio, tidningar och 
internet. Man tog sig till samma vatten som där 
William Parry (mellan 1819 och 1820) och Robert 
McClure (mellan 1850 och 1854) fångades av isen 
i åratal i deras försök att hitta nordvästpassagen. I 
stark kontrast till dessa seglares erfarenheter, lyck-
ades Hallberg-Rassyseglarna att bli första fritidsbåt 
att ta sig igenom denna sträckning via McClure 
Strait, som en del av ett större projekt; att genom-
föra den nordligaste möjliga nordvästpassagen 
någonsin, genom att segla längs med kanten av 
istäcket under rekordseglingen.

Den omfattande planeringen och förbere-
delserna för denna expedition tog två år, medan 
själva expeditionen varade i fyra månader, från 
Kanadas ostkust till USAs västkust. Man fick hjälp 
av Canadian Royal Geographic Society, Canadian 
Ice Services och många fler.

 Edvin Buregren kommer att berätta om sina 
erfarenheter och expeditionens många planerade 
och oplanerade erfarenheter, som till exempel att 
stöta på land som inte fanns på någon karta, blivit 
infångad av ett isbälte och kamp genom stormar i 
dessa avlägsna vatten genom ett isfyllt Arktis. Läs 
vidare på sidan 16-17 för anmälan till föredraget.

Föredrag på lördag kväll på Öppet Varv: Historisk nordväst-passage i en Hallberg-Rassy
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Som traditionen bjuder, arrangeras ett intressant 
föredrag under Öppet Varv. Föredraget kommer att gå 
av stapeln lördagen den 23 augusti kl 19.00 och börjar 
med middag, följt av föredraget. Det kommer att bli 
ett intressant föredrag av Edvin Buregren som genom-
fört en historisk nordvästpassage i sin Hallberg-Rassy. 
På grund av många internationella gäster, hålls före-
draget på engelska.

Eftersom antalet platser till föredraget är begrän-
sat och vi vill und vika bokningar som inte blir något 
av, tar vi en anmälningsavgift på 350:- SEK per person. 
Detta inkluderar middagen med dricka. För anmälan, 
var god meddela namn på alla deltagare, antal per-
soner, mejladress och mobilnummer och betala in 

Anmälan till intressant föredrag på  
lördag kväll under Öppet Varv 

Edvin Buregren genomförde en historisk  
nordvästpassage i sin Hallberg-Rassy.  
Lyssna på hans föredrag under Öppet Varv.

beloppet på i första hand bankgiro 541-2051, och i 
andra hand kortbetalning med Visa, Eurocard eller 
Mastercard med kortnamn, kortnummer, giltighetsda-
tum, CVX2-kod (CVX2-kod är de sista tre siffrorna i 
koden efter underskriften på baksidan betalkortet) och 
Ditt skriftliga OK att debitera ovanstående belopp. Av 
säkerhetsskäl ber vi Dig att inte mejla textmeddelande 
med kontokortsinformation. Sänd istället antingen 
en skannad, eller fotograferad, handskriven lapp, till 
info@hallberg-rassy.se eller per fax till +46 304 50486. 
Glöm inte att ange ovanstående upp gifter.

Vi rekommenderar Er att skicka Er anmälan 
snarast möjligt. Parkering, liksom att besöka varvet och 
se båtarna i sjön är kostnadsfritt.

www.lewmar.com
www.lewmar.com
www.lewmar.com
www.lewmar.comwww.lewmar.com
www.lewmar.com
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Svensk kristall från Orrefors, med frostad Hallberg-Rassy-logo Hallberg-Rassy 64 broderad på ryggen till en hoodie

Brödkorg med Hallberg-Rassy-logo

Komplett set med tallrikar, vinglas, vattenglas, kaffemugg och bestick från Hallberg-Rassy Parts
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Rekordomsättning för
Hallberg-Rassy Parts 
Hallberg-Rassy Parts visar all time high när det 

gäller omsättning, både för de senaste månaderna och 
för senaste året, över 12 miljoner SEK. Hallberg-Rassy 
Parts tillhandahåller både reservdelar och tillbehör 
för över 9 400 levererade Hallberg-Rassybåtar. Nya 
artiklar läggs kontinuerligt upp på webbshopen och 
även lagret har successivt byggts upp. Företaget är nu 
en verksamhet inom Hallberg-Rassykoncernen och 
grundades på slutet av 1990-talet. På webbsidan  
www.hr-parts.com finns bokstavligt talat tusentals 
artiklar med bild och pris. Levarnser skickas till hela 
världen. Företaget är beläget i samma samhälle som 
varvet, i Ellös, men på en annan adress. Fyra personer 
jobbar heltid, specialiserade på original-reservdelar 
och -tillbehör till Din Hallberg-Rassy.

Hallberg-Rassy Parts AB
Edebacken 2
474 31 Ellös
 
Telefon +46 304 54990
 
E-mail: info@hr-parts.com
www.hr-parts.com

Hallberg-Rassy 64 broderad på ryggen till en hoodie

Brödkorg med Hallberg-Rassy-logo

Sängkläder med Hallberg-Rassy-logo

Windbreaker med Hallberg-Rassy-logo



Första seglingsbilderna på nya Hallberg-Rassy 43 Mark III

Akterruffen i nya Hallberg-Rassy 43 Mark III är betydligt generösare än i föregångaren

Foto: Yacht / S Reineke

Foto: Rick Tomlinson



Första seglingsbilderna på nya Hallberg-Rassy 43 Mark III

Foto: Yacht / S Reineke



En nysjösatt Hallberg-Rassy 64 med förbättrad 
inredningslösning kommer att presenteras på Öppet 
Varv 22-24 augusti 2014. Den nya inredningen in-
nebär bl  a durk i en nivå från mastskottet och akterut 
och en mycket inbjudande u-soffa vänd akterut. 
Det finns en utdragbar fotpall framför de bekväma 
fåtöljerna och det finns en 50 tums TV på hiss. Även 
bb-kabinen, navigationsbordet och akterruffen har 

Ny version av Hallberg-Rassy 64 på Öppet Varv
förbättrats. I styrbordskabinen finns en kombinerad 
stor klädkammare och enkelkoj. 

Denna båt kommer även att visas i Amsterdam 
den 2-7 september 2014 och i Southampton 12-21 
september 2014 och Düsseldorf 17-25 januari 2015, 
såväl som i Hallberg-Rassys Showroom i Ellös under 
senhösten 2014. Ta chansen och se Hallberg-Rassys 
flaggskepp på en av dessa mässor.



Torsdagen den 7 november 2013 hölls ett stort 
Hallberg-Rassyparty för alla deltagande Hallberg-
Rassybesättningar i ARC. Partyt var mycket upp-
skattat. ARC står för Atlantic Rally for Cruisers och 
seglas nu från Gran Canaria till St Lucia i Västindien. 

Hallberg-Rassy-Party i samband med ARC
Tolv Hallberg-Rassybåtar deltog i 2013 års ARC och 
ARC+.

För femtonde året i rad erbjuder Hallberg-Rassy 
även 2014 gratis ARC-support, se sidan 12. 

– måste vi ladda 
batterierna nu igen?

– nix, de är fulladdade!

www.thermoprodukter.se

Efoy Comfort 
har utförligt testats 

av Hamnen.se. 
Läs hela testen här!

Nu är strömförsörjningen ombord löst 
en gång för alla! Efoy Comfort är en 
metanoldriven bränslecell som laddar 
dina batterier automatiskt och nästan 
ljudlöst. Du blir oberoende av motor-
gång, landström eller t.o.m. att solen 
skiner på din solcell.

efOY COmfOrt
•  laddar automatiskt 
•  startar vid 12.3 V och laddar till 14.2 V (justerbart)
•  ger ca 90 Ah per liter bränsle
•  lätthanterlig, säker och nästan ljudlös
•  tre modeller: 80, 140 eller 210 Ah/dygn
•  miljövänlig



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

- Grundat 1943 -
Aktersittbrunnsbåtar: Hallberg-Rassy 310 - 342 - 372 - 412  Mittsittbrunnsbåtar: 40 - 43 Mk III - 48 Mk II - 55  - 64

Hallberg-Rassy Varvs AB, Hallberg-Rassyvägen 1, SE-474 31 Ellös, Sverige. Tel +46-(0)304-54 800. info@hallberg-rassy.se

Traditionsenligt, nu för 21:a året i rad, bjuder 
Hallberg-Rassy och Sweboat in till Öppet Varv. 
Vi bjuder också in konkurrerande båttillverkare 
att visa sina båtar under helgen. Totalt visas över 
120 olika båttyper upp hos Hallberg-Rassy, ett 
rekord! Även på tillbehörssidan finns hela 83 
leverantörer av motorer, rigg, segel, navigations-
utrustning och övriga tillbehör på plats i varvets 
hamn område. Det går inte att hitta ett så brett 
utbud av segelbåtar i storleksklassen 31-64 fot på 
någon annan båtmässa i hela Norden.

Fredag, lördag och söndag, alla dagar mellan kl 
10.00 och 18.00, visas Hallberg-Rassy 310, 342, 
372, 40, 412, 43 Mark III, 55 och 64 i vattnet. 
Ett par Hallberg-Rassy 48 Mk II och många andra 
Hallberg-Rassybåtar kommer att finnas under 
bygg nation i olika stadier inne i varvet.Vid vissa 
stationer i varvet pågår båtbyggeri även under hel-
gen. Varvet är mycket väl värt en resa för ett besök. 
Alla har möjlighet att gå snitslade banor genom 
varvet fredag kl 15.00-18.00 samt lördag och sön-
dag kl 10.00-18.00. Provsegling ar finns det möj-
lighet till i begränsad omfattning måndagen den 
25 augusti efter särskild överens kommelse. Inträde 
till Öppet Varv och parkering är kostnadsfritt.

Öppet Varv helgen 22-24 augusti 2014
Intressant föredrag på lördag

På lördagkväll kl 19.00 hålls ett intressant föredrag 
av Edvin Buregren, som genomförde en historisk 
nordvästpassage i sin Hallberg-Rassy. En anmälan 
behövs till föredraget, se sidorna 14-17. På grund 
av många internationella gäster hålls föredraget på 
engelska. 

Övernattning
Vill Du stanna över natten, finns ett flertal ho-
tell att välja bland. Förra året blev hotellen tidigt 
fullbokade 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 
2015! Här följer några förslag till hotell: Nösunds-
gården, 0304 20 999, Mollösunds Wärdshus, 
0304 21108, Nösunds Wärdshus, 0304-209 25, 
Stenugsbaden Yacht Club, 0303 72 68 00, Hotel 
Carlia, Uddevalla 0522 14140, Radisson, Göte-
borg, telefon 031-758 50 00, Euroway Hotel, 
Göteborg, 031-58 07 50, Stockens Camping (lä-
genheter) 0304-51100, Tofta Gård (vandrarhem) 
0304-50380, Bed & Breakfast 12 km från varvet, 
tel 0731-827126, Kobbar och Skär, stuguthyrning 
telefon 072-74 18 86 66. Fler tips på bland annat 
hela 125 hotell i göteborgstrakten finns på  
www.hallberg-rassy.com


