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Hallberg-Rassy 40 Mk II, sedd från Stångehuvud



• Alla modeller: Ett praktiskt halkskydd är nu inbyggt i 
nedgångstrappans steg 
• Alla modeller: Gulddekalerna i stäven och i den 
blå randen runt sittbrunnen, är nu uppgraderade till 
blankguld 
• Alla modeller: Skjutdörrarna har nu en stoppare som 
gör att det är enkelt att få tag i varje skjutdörr, även i 
helt öppet läge
• Alla modeller: Ett antal nya tygklädslar har till
kommit
• HallbergRassy 310, 342 och 48 Mk II: Badstegen 

har förbättrats och går nu djupare ned i vattnet

• Alla modeller med mittsittbrunn: Ramarna runt 
fönstren i överbyggnaden, utom de ramlösa i salongen, 
är nu vita, för att smälta väl in designmässigt med 
båtens alla sidofönster 
• Alla modeller 44 fot och större: Ekinredning erbjuds 
som tillval (förutom mahogny och teak som tidigare)
• HallbergRassy 48 Mk II: För att öka på rymd
känslan har skotten mellan salong och pentry samt 
salong och navigationsbord sänkts

Ständiga förbättringar modellår 2017

Since 1946, Lewmar has dedicated itself to making spending time on 
the water as easy and stress-free as possible; designing and 
manufacturing innovative and reliable products of the highest quality. 
Lewmar shares the key values with Hallberg-Rassy brand of 
reliability and excellent service and as such we are proud to supply 
most deck equipment to Hallberg-Rassy yachts including Winch, 
Windlass, Anchors, Thrusters, Hatch & Portlight, Hardware and 
steering.

The Revo™ Backwinding winch is offered as primary winch enabling 
sailors to trim sails both in and out with the touch of a button. Push 
one button and the winch sheets in quickly. A well-specified motor 
removes the added complication of switching between slow and fast 
forward gears. Simply push another button to allow the winch to pay 
out the line while the insertion of a winch handle automatically changes 
to a familiar two-speed manual operation.

w w w . l e w m a r . c o m
Lewmar Ltd, Southmoor Lane, Havant, Hampshire, PO9 1JJ, UK

Tel: (0)23 92471841    Fax: (0)23 9248 5720 
/LewmarMarine  /Lewmarnews  /LewmarNews

Lewmar Revo™ Backwinding winch

Ny japansk återförsäljare 
HallbergRassy har utnämnt företaget Kaiwo till ny 
återförsäljare för den japanska marknaden. Mr Aki 
Yabuki med företaget Kaiwo Company håller till i 
Yokohama och har en lång erfarenhet från marin
branschen och av att sälja segelbåtar.  
 
Kontakt detaljer: Tel: +81457730685 
epost: info@kaiwo.com   www.kaiwo.com

Aki Yabuki välkomnas 
av Magnus Rassy
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Nya ansikten för  
Hallberg-Rassy i Ungern  
Füke Yacht är ny återförsäljare för HallbergRassy på 
den ungerska marknaden. Den första HallbergRassy 
48 Mk II för Ungern är redan beställd. 

Namnet "Füke" har varit förknippat med båtar 
i inte mindre än 100 år med fyra generationer Füke. 
Alla generationer har varit båtbyggare och deras båtar 
har vunnit ungerska mästerskap, europeiska och till 
och med världsmästartitlar. Füke har under mycket 
lång tid varit känd som den mest framgångsrika båt
byggaren runt sjön Balaton. 

Idag bygger fjärde generationen Füke också ett 
eget båtprogram av segel och motorbåtar. Füke har 
även båttillbehörsbutiker vid Balatonsjön och i Buda
pest. Nu säljer Füke Yachts dessutom HallbergRassy i 
Ungern. Den första HallbergRassy 48 Mk II för den 
ungerska marknaden är redan under byggnation.

Kontaktdata:
Fűke Yacht Kft.
Balatonfűzfői út 3.
8220 Balatonalmádi
Ungern
Telefon +36 20 489 8246
Email fukeyacht@gmail.com

Péter Böröcz  och Csaba Fűke

Svensk  
Hallberg-Rassy 54  

klassegrare i ARC Plus
Svenska HallbergRassy 54:an ”Anorak” från Göteborg 
har vunnit klassen i ARC+ från Cap Verde till Karibien. 

ARC+ är ett rally över Atlanten från Gran Canaria 
via Cape Verde till St Lucia i Karibien. Ett varmt  
grattis till den vinnande besättningen! 

Segrande besättningen på Hallberg-Rassy 54 "Anorak"

Nytt kontor i Norge
HallbergRassys agent i Norge, Normaritime AS, 
er en av få seilbåtagenter/importører som i da
gens vanskelige marked tjener penger. Verftene er 
avhengig av sunn økonomi hos sine distributører 
for å holde kontinuitet. Vi vil derfor forsterke 
vår strategi, der et sentralt og effektivt salgskon
tor er viktigt. Ved å flytte til nye kontorer sentralt 
på Fornebu, forsterkers dette. Våre naboer er 
kanskje Norges sterkeste merkevarer som Statoil, 
Aker Solutions, Norwegian og Telenor. BMW 
Norge har nå sitt hovedkontor i samme bygg som 
HallbergRassy agenten Normaritime AS. Vi ser at 
et nært samarbeid med verftet i salgs og utstillings 
situasjoner, der ambisjoner og lagarbeid sammen 
står i fokus, gjør at vi signerer bedre kontrakter 
enn tidligere.



Den tyska HallbergRassy 54:an "Bluewater 
Mooney" är segraren i ARC 2015, klass D. Hon 
är snabbaste båt i klassen, både på faktiskt seglad 
tid och efter handikapp. Detta är tredje gången 
en HallbergRassy 54 vinner klassen i ARC över 
Atlanten.

Som om detta inte vore nog, har ytterligare två 
HallbergRassybåtar vunnit tredje plats i respektive 

Ännu en ARC-seger för 
Hallberg-Rassy

kategori; irländska 48:an "Alpaire" i kategori F, och 
svenska 42F "Cavatina" i kategori G. Även i ARC 
Plus segrade ytterligare en HallbergRassy 54 i sin 
kategori; svenska "Anorak".

Detta visar att en komfortabel långfärdsbåt 
inte behöver sakna prestanda.

Skepparen på irländska HallbergRassy 48:an 
"Alpaire" rapportar: Vi, Alpaire, blev bästa Hall-
berg-Rassybåt totalt i ARC 2015 och sjua totalt. Vi 
slog Blue Water Mooney och samtliga övriga Hall-
berg-Rassy totalt. Inget gick sönder och alla system 
fungerade som de skulle. Två spirbommar och två 
försegel på samma rulle var en dröm att segla med. 
Vi använde också avancerad mjukvara för väder-
routing via internet. Det gjorde att vi alltid höll oss i 
vindområden med bra drag. Jag hade förväntat mig 
att få använda motorn, så vi hade 1 200 kg diesel 
ombord men vi behövde aldrig använda det. Vidare 
hade vi 1 200 kg färskvatten utöver watermakern 
och en RIB med utombordare i dävertar på aktern. 
Med orevad stor föll farten aldrig under 7,5 knop. 
Och slutligen vann jag först pris i kategorin Skeppare 
60+.

Grattis till de framgångsrika besättningarna på 
"Bluewater Mooney" "Anorak", "Alpaire" och 
"Cavatina"!

Två priser till Hallberg-Rassy 48 "Alpaire" från Irland

Enbart HR: Hela 
Europa inkl. Medel-
havet som seglings-
område. Möjlighet till 
världstäckande

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

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

Nytt för gammalt inga 
åldersavskrivningar

Alla skador på grund 
av vatteninträngning / 
sjunkning är försäkrade

Fast försäkringsbelopp

Pantaenius är en stark partner till Hallberg Rassy

Tyskland · Storbritannien · Monaco · Danmark · Österrike · Spanien · Sverige · USA* · Australien
Malmö · Tel. +46 40 20 66 60

pantaenius.se

*Pantaenius America Ltd. is a licensed insurance agent licensed in all 50 states. It is an independent corporation incorporated under the laws of New York and is a separate and distinct entity from any entity of the Pantaenius Group.
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*Pantaenius America Ltd. is a licensed insurance agent licensed in all 50 states. It is an independent corporation incorporated under the laws of New York and is a separate and distinct entity from any entity of the Pantaenius Group.

New for Old
Claims settled on a fully new for old basis on all 
parts and materials less than 10 years of age.

24/7 Emergency Claims Line
You are never alone when things go wrong. 
Out of hours support provided by or own 
team – not outsourced to a call center – ensures 
immediate and relevant advice day or night.

Wear and Tear, Latent Defects, Corrosion
Damage as a result of wear and tear, latent defect 
or corrosion of any kind is covered, with only the 
actual part that failed being excluded.

No hidden charges
No documentation fees, no cancellation fees 
and no surcharges for payment by instalments.

Pantaenius – a strong partner of Hallberg Rassy

Germany · United Kingdom* · Monaco · Denmark · Austria · Spain · Sweden · USA** · Australia
Plymouth · Phone +44 17 52 22 36 56

pantaenius.co.uk

*Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688)
**Pantaenius America Ltd. is a licensed insurance agent licensed in all 50 states. It is an independent corporation incorporated under the laws of New York and is a separate and distinct entity from any entity of the Pantaenius Group.
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HallbergRassys designer Germán Frers från Argentina, 
har vunnit utmärkelsen "Lifetime Achievement Award" 
av den brittiska båttidningen Sailing Today.

"Germán's designs have had a profound influence 
on modern yacht design and in a constantly changing 
world he has managed to remain relevant. His designs are 
fresh and innovative but also harmonious," säger Sailing 
Todays utgivare, Simon Temlett. Man skriver också:

Germán Frers, the legendary Argentinian yacht 
designer, has built up an almost mythical reputation for 
turning out stunning yachts. Back in the swinging 60s 
Frers cut his teeth at the world-renowned design house of 
Sparkman and Stephens. He has inherited their penchant 
for turning out effortlessly elegant designs.The list of clients 
he has designed for reads like a Who’s Who of yachting: 
Swan, Hallberg-Rassy, Wally… the list goes on.

Lifetime Achievement Award till Germán Frers

En ny bok har getts ut om sjöväder. Den är skriven 
av mångårige HallbergRassyseglaren och meteoro
logen Anders Ljungkvist. Anders har också på sin 
meritlista att han varit föredragshållare under Öppet 
Varv. Boken är en uppdaterad nyupplaga. Naturligt
vis är det en HallbergRassy på omslaget.

Ny bok  
om sjöväder

PodCast intervju på  
59 degrees North

Det finns en podcastintervju på engelska med en 
varaktighet på 67 minuter på den populära och 
intressanta webbsidan 59 degrees North. V g följ 
länken nedan.

http://59-north.com/59northpodcast/ 
2015/9/15/magnus-rassy

Germán Frers på Hallberg-Rassymontern i Düsseldorf

Sjöväder – praktisk meteorologi 
för båtfolk är en modern väderbok, 
som ger handfast vägledning bl.a. i hur 
man använder Internet för sina beslut 
ombord. Läsaren kastas direkt in i pro-
blematiken kring att förstå och kunna 
tillämpa den väderinformation som står 
till buds när man ska fatta beslut om sitt 
seglande/båtåkande. Vad berättar sjövä-
derprognosen? Vad berättar den inte? 
Kan man med egna iakttagelser i båten 
tillföra något till de allmänna prognoserna? Vilka moln berättar om kommande väderomslag?  Vilka 
väderprognoser kan man lita på? När är risken för felprognoser stor?

Boken behandlar naturligtvis inte bara de grundläggande meteorologiska begreppen, utan ger 
också en inblick i de finskaliga vind- och vädermönster som är så betydelsefulla för vädret i våra 
skärgårdar. Ett kapitel handlar t.ex. om lokala vindsystem i skärgårdsmiljö.

Målgruppen är i första hand de som läser till dagens båtkörkort, förarintyg eller kustskepparexa-
men, men boken kan med fördel också läsas av dem som har erfarenhet av båtliv och som känner 
att det här med väder, det är spännande. Här finns också många övningsuppgifter, där man kan 
testa sig själv och besättningen, som förmodligen kan starta givande diskussioner ombord. 

Anders Ljungkvist är marin- och flygmeteorolog, långseglare, före det-
ta tv-meteorolog och privatflygare med stor erfarenhet också av skär-
gårdsväder. Han har undervisat i vädrets mysterier i över 30 år. I boken 
Sjöväder ger han sin samlade bild av väsentligheterna när det gäller att 
använda väderinformationen till klokt beslutsfattande ombord på en båt. 
Ett förhållningssätt som har många beröringspunkter med hur man som 
pilot utnyttjar väderunderlaget inför flygning. 

Anders Ljungkvist 
Sjöväder

Jure förlag
Artillerigatan 67, 114 45 Stockholm
Tel 08–662 00 80, fax 08–662 00 86
www.jure.se

Anders Ljungkvist

praktisk meteorologi

Sjö-
 väder



Den 29 april 2016 gick Per Andersson i pension 
efter 44 år för HallbergRassy. Per började för dåti
dens Rassys Båtbyggeri i Kungsviken 1972. 

Per började först som hantlangare. De första 
båtarna han byggde var Misil II, en gul 24fotare. 
Per minns att en del båtar hade en värmare i form 
av en kamin som byggdes in i ett plåtskonat urtag 
i huvudskottet, med skorsten upp till däck. Man 
kunde elda med trä och kottar. I början hade Misil 
ingen motor alls, sedan kom en utombordare och 
på slutet av Misilens produktionstid kom det till 
och med en inombordare som alternativ. 

1973 var det direktsändning från varvet av  
radioprogrammet ”Skivor till kaffet” med Sven
Bertil Perrolf, en klassisk radioröst i Sverige. Det 
var en stor händelse. 

I början av sin karriär hade Per omkring 15 kro
nor per timma i lön. Genom åren har Per arbetat med 
lackering, maskinsnickeri och teakdäcksläggning. Per 
har trivts utmärkt på varvet genom alla år.

Per går i pension efter 
44 år för Hallberg-Rassy

Hallberg-Rassy 64  
på norsk TV2

Det har varit ett reportage om HallbergRassy 64 i 
norska TV2, Norges största kommersiella TVkanal, 
i det mycket populära programmet God Morgen 
Norge, med anledning av att HallbergRassy 64 var 
den största båten på flytande båtmässan i Oslo sep
tember 2015. Inslaget varade i två minuter, mycket 
långt i TVsammanhang. 

Turkisk dealer till OS  
för andra gången

HallbergRassy representeras i Turkiet av två gene
rationer Kaynar; far Galip Kaynar och son Alican 
Kaynar. Alican är nu för andra gången kvalificerad att 
representera Turkiet i OS i Finnklassen. 

Ett varmt grattis till Alican!

At Elvstrøm Sails we are 
committed to pursuing 
your dream, when it 
comes to cruising.

Our state-of-the-art 
FatFurl Main  & Jib 
is a concept de-
signed for high 
performance 
cruisers.

When every 
moment counts

Throughout the past 25 years Hallberg-Rassy has 
had a close co-operation with Elvstrøm Sails  on 

the development of furling mainsails, and I am 
convinced Elvstrøm Sails is market leader with 

their proven furling designs.
Magnus Rassy

Elvstrøm Sails A/S / info@elvstromsails.com / www.elvstromsails.com 
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Europas största seglingstidning, Yacht från Tyskland, 
har gjort en ingående marknadsundersökning 18 år i 
rad. I senaste undersökningen svarade så många som  
5 354 läsare på detaljerade frågor om båtmarkna
den. För 18:e året i rad är drömbåten alla kategorier 
HallbergRassy. Ledningen till plats nummer två är 
överväldigande. Avståndet kunde till och med ökas 
mot samtliga övriga märken i topp tio jämfört med 
föregående år.

Drömmar är till för att uppfyllas!

Hallberg-Rassy  
drömbåten  

för 18:e året i rad

I den traditionella Aalregattan i Tyskland, vann den 
tyska HallbergRassy 43 Mk II "Ulla", med två per
soner ombord, allt man kunde vinna: Förstaplacering 
i klassen bägge dagarna och bästa kvinnliga rorsman. 
Grattis!

Hallberg-Rassy vann  
allt man kunde vinna  

i Aalregatta

Online i tjugo år 
- nu responsiv 

www.hallberg-rassy.com nylanserades december 2015 
med nytt utseende och ännu mer innehåll. Detta har 
åstadkommits utan att ta bort något av det redan tidigare 
så omfångsrika innehållet.

Webbsidan är nu också responsiv, vilket betyder att 
den fungerar bra även på smartphones och surfplattor.

HallbergRassys hemsida har varit online sedan 
1996. Tjugo år är en evighet i webbvärlden.

På HallbergRassys webbsida kan Du läsa allting Du 
behöver veta och allting Du inte visste om HallbergRassy.

Naturligtvis hittar Du branschens mest detaljerade 
informationskälla om alla båtar i dagens program, men 
även om alla båtmodeller som HallbergRassy någon
sin byggt. Du hittar ett stort utbud av exteriörfoton, 
inredningsfoton, ritningar, bränsleförbrukningssiff
ror, skisser för vintervaggor och varvets historia. Det 
finns två webbkameror, 360° vyer av inredningarna 
och filmer. Du hittar nyheter, historier som låter som 
skrönor men är helt sanna, och en sida om begagnade 
båtar till salu. Du kan ladda ned instruktionsböcker på 
svenska, engelska och tyska, eller läsa alla NewsLetters 
som någonsin givits ut sedan 1995, och läsa båtäga
res egna seglingsberättleser. Du kan prenumerera på 
HallbergRassy ENews och skicka in Dina fotobidrag 
till populära Båtägares egna bilder.

Webbsidan uppdateras bokstavligt talat dagligen 
och är alltid värd ännu ett besök.

Intervju på  
Sittbrunnen.se 

Det finns en 25 och en halv minuters intervju på  
svenska segelbåtssidan Sittbrunnen.se: 
http://sittbrunnen.se/nyheter2/maenniskor/1471-
magnus-rassy



2016 års upplaga av traditionella Hallberg-Rassy-
Rallyt där alla vinner innebar ett rekord när det gäller 
deltagande seglare. 81 HallbergRassyseglare i 29 
HallbergRassybåtar mellan 24  64 fot från sex länder 
och tre kontinenter deltog i Rallyt. Den äldsta båten 
var en 24 fots Misil II från 1975 och den nyaste en 
HallbergRassy 40 Mk II från 2016.

Alla hade en mycket trevlig tid och många fick 
nya vänner. Två middagar från välmeriterade lokala 
Kalaskockarna var inkluderade i startavgiften. På 
fredag serverades grillbuffé med minihamburgare, 
rapsgriskarré, flankstek, lammkorv, coleslaw, BBQsås, 
färskpotatissallad, blandsallad och hembakt bröd med 
Resultat  
Hallberg-Rassy 24 Misil II "Alter Schwede", Sverige  Båt med äldsta segel (41 år liksom båten)
Hallberg-Rassy 24 Misil II "MisilFourFortyone", Norge  Snabbaste norska båt
Hallberg-Rassy 94 Kutter "Blåvinge", Sverige    Bäst täckt båt (hardtop och sittbrunstält) 
Hallberg-Rassy 34 "Khamsin", Sverige   Gladaste besättning
Hallberg-Rassy 34 "Matilda", Sverige    Snabbaste Matilda
Hallberg-Rassy 34 "Susanna", Sverige    Mest glömda båt
Hallberg-Rassy 34 "Bonne", Sverige   Bäst skyddade båt (flest fendrar)
Hallberg-Rassy 34 "Vita Condire", Sverige   Snabbaste 34 med rattstyrning
Hallberg-Rassy 34 "Mare Uti", Sverige    Hallberg-Rassy 34 med största livflotte
Hallberg-Rassy 342 "Zephyros", Sverige   Mest segelyta på fördäck när man gick in i hamn 
Hallberg-Rassy 342 "Demo", Sverige   Mest fotograferande båt
Hallberg-Rassy 36 "Stientje", Tyskland   Snabbaste båt med fällbar ratt
Hallberg-Rassy 36 Mk I "Windspeel", Tyskland    Mest förbrukat bränsle
Hallberg-Rassy 36 Mk II "Juwel", Tyskland    Mest gummibåtstäckta akterspegel
Hallberg-Rassy 37 "GoAgain", Sverige   Första 37:a över mållinjen
Hallberg-Rassy 37 "Sambuca", Sverige    Snabbaste båt med liten helikopterlandningsplatta (solarpanel)
Hallberg-Rassy 37 "Gefion", Sverige    Störst och hårigast fyrbenta besättningsmedlem 
Hallberg-Rassy 372 "Svea", Sverige     Första båt över startlinje
Hallberg-Rassy 372 "Tess", Sverige     Största besättning (fem människor och två hundar)
Hallberg-Rassy 40 "Joyce", Danmark    Snabbaste danska Hallberg-Rassy 40
Hallberg-Rassy 40 Mk II "Flight", USA    Längst väg hem
Hallberg-Rassy 412 "Demo", Sverige    Mest lånade båt
Hallberg-Rassy 42F Mk II "Anna af Götarp", Sverige  Snabbaste 42F med stor GKSS-dekal på akterspegel  
Hallberg-Rassy 42F Mk II "Irconsa", Sverige   Snabbaste 42F med avmonterade dävertar
Hallberg-Rassy 43 Mk I "Hilda", Sverige    Flest solpaneler
Hallberg-Rassy 43 Mk II "Rackar'n", Sverige    Snabbaste (och enda) 43 Mk II
Hallberg-Rassy 46 "Friesland V", Tyskland    Snabbaste (och enda) 46
Hallberg-Rassy 48 "Isa", Sverige    Flest antennmaster i aktern
Hallberg-Rassy 64, "Hoka Hey", Sverige   Störst båt
Mr Prince, Australien    Besättningsmedlem utan båt med längst väg hem

Rekordantal seglare i 
Hallberg-Rassy-Rallyt där alla vinner 2016

smör. På lördagen grillad entrecôte Black Angus med 
rostad färskpotatis, rödvinssås, saltbakade rödbetor och 
persiljesmör. Även vädret blev fint med 45 m/s från 
västnordväst.

Såsom traditionen säger med detta populära rally, 
finns ingen tidtagning och bara vinnare. Varje båt vann 
någon slags kategori. Priserna var generösa, till exempel 
en fällcykel, en 7 tums kartplotter med kort över Eu
ropa, två invertrar, ett minisafe, en sprayhood, flertalet 
automatiska livvästar, led ljuspaket, verktygslåda, kläder, 
väskor, svensk kristall och mycket mer.

Nästa gång HallbergRassyRallyt där alla vinner hålls är 
den 1617 juni 2017, så boka det i Din kalender redan nu.
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Båt med äldsta segel, 41 år liksom båten

81 seglare i 29 Hallberg-Rassybåtar samlades för två sköna dagar

Pris för längst väg hem, 40 Mk II "Flight" från USA
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210 x 297 eS Series Sail (Sweden) Outlined.indd   1 18/06/2015   09:42
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Från Öppet Varv 2628 augusti 2016 kommer 
HallbergRassy Parts verksamhet att flytta till nya 
fräscha lokaler på varvsområdet. Den nya lokalen 
ligger direkt mellan showroomet och hamnen. 
Lokalerna blir större än de hittillsvarande. De nya 
lokalerna innehåller en shop, kontor och lager. 
Detta kommer ytterligare att öka tillgängligheten 

för HallbergRassy ägare. Antalet anställda har också 
ökats från fyra till fem. Telefonnummer och epost 
förblir oförändrade, medan gatuadressen ändras 
till HallbergRassyvägen 2. Du kan kommunicera 
på svenska, engelska eller tyska. Du är mycket 
välkommen att beöka både den fysiska shopen och 
webbshopen www.hr-parts.com 

Hallberg-Rassy Parts flyttar till  
nya lokaler vid varvet

HallbergRassy erbjuder nu ekinredning. Det hand
lar om europeisk ek, som är ljusare än teak och 
mahogny, vilket fortsatt är kvar i programmet. Som 
med teakinredning, erbjuds detta på båtar 44 fot 
och uppåt. De två första båtarna med ekinredning 
har redan påbörjats. Ek kostar mer än mahogny och 
mindre än teak.

Fotot är från en prototypmöbel på kontoret. 
Inredningen i en verklig båt kommer att ha rundade 
slingerlister som på dagens båtar.

Nytt alternativ: 
Ekinredning

Två nya namn  
– en ny säljare 

Vi har två nya namn på försäljningsavdelningen  
men bara en ny medarbetare.

Magne Langberg, till höger, började sitt jobb 
som säljare hos HallbergRassy den 16 maj 2016. 
Magne har stor erfarenhet inom både att hantera 
segelbåtar, försäljning och inom teknik för bekväm 
segling på en modern långfärdsbåt.

Jonas, till vänster, känner många av er till väl. 
Han har jobbat med att sälja HallbergRassy i över 
tio år och gifte sig nyss och tog då sin frus efter
namn; Zelleroth.

Hallberg-Rassy Parts verksamhet kommer att integreras i den här byggnaden i Hallberg-Rassys hamn



Helt nya Hallberg-Rassy 44
Det bästa Hallberg-Rassy står för, kryddat med det senaste inom snabb och enkel segling

Helt nya HallbergRassy 44 kombinerar det bästa Hall
bergRassy står för, kryddat med det senaste inom snabb, 
enkel och bekväm segling. Under Öppet Varv den 2628 
augusti kommer det i vattnet vara smygpremiär för en 
exteriört färdigställd båt som man inte kan gå ombord på, 
men på avstånd titta på. Dessutom finns en 44 i produk
tion man kan gå ombord i. Det första helt färdigställda 
exemplaret sjösätts december 2016 med världspremiär på 
världens största båtmässa, Boot Düsseldorf 2129 januari 
2017. Du kan beställa båten idag till ett fast pris och en 
fast leveranstid. HallbergRassy har alltid levererat på 
utsatt tid, ett löfte vi hållit vid över 9 200 båtleveranser.

Integrerat bogspröt
HallbergRassy 44 har ett elegant integrerat 

bogspröt med många funktioner:    

• Det är en idealisk halsningspunkt för en code zero 
eller en gennaker

• Det är idealiskt för att på säkert avstånd från skrovet 
bära ett ankare till den elektriska ankarvinschen

• Det är ett idealiskt fäste för en stävstege, vilket gör 
det lätt att ta sig ombord och iland vid en låg flytbryg
ga eller i naturhamn 

Dubbla roderblad
Roderarrangemanget har dubbla roderblad och 

en stor ratt. Detta ger en lättkontrollerad och lättstyrd 
båt under alla seglingsförhållanden, i synnerhet i tufft 
väder. En stor ratt betyder fin roderkänsla och gör 
båten lätt att ratta under alla förhållanden på grund 
av det goda momentet i jämförelse med en liten ratt. 
Eftersom roderytan minskar jämfört med ett roder, 
minskar också roderlasterna och därmed ökar säker
hetsfaktorn.

Dolda kontrollinor till sittbrunnen
Det finns en vinsch på styrbords sittbrunns

sarg. Det gör att när Du har elektrisk rullmast 
kontrollerar Du bomuthal, kick, storfall och fall till 
code zero härifrån sittbrunnen. Fall och linor döljs 
elegant, både överskotts linor akter om fallstopparna 
och på vägen därifrån till masten. 

Stor sittbrunn
Som traditionen bjuder, är sittbrunnen på en 

HallbergRassy synnerligen välskyddad. Sittbrunns
längden är generösa 2,29 m, inte mindre än 19 cm 
längre än på föregångaren 43 Mk III. Piedestalen har 
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Helt nya Hallberg-Rassy 44
Det bästa Hallberg-Rassy står för, kryddat med det senaste inom snabb och enkel segling

god plats för en modern multifunktions kartplotter av 
förnuftig storlek.

Utfällbar badplattform
Det finns en stor utfällbar badplattform. Som 

standard fälls plattformen ut manuellt och som option 
är den knapptrycksmanövrerad. När plattformen inte 
används, uppstår en elegant stängd akterspegel. 

Modernt segelplan
Segelplanet är modernt. Det behövs inga backstag 

ens med tillvalet kutterstag som antingen är ett fast eller 
parkerbart vid masten. Detta underlättar hårdvindsseg
ling. Förseglet är endast lätt överlappande, vilket gör det 
lätt att slå. Det finns även en möjlighet till ett arrange
mang för självslående fock. Fockrullen är en Furlex TD 
med underdäcksrulle. Däckslayouten är uttalat ren, med 
den elektriska ankarvinschen monterad under däck och 
alla 6 skylightluckor flushmonterade.

Vattenlinjen är 12,88 m, hela 1,13 meter längre 
än på föregångaren 43 Mk III. Enligt Frers fartdiagram 
kommer en lastad HallbergRassy 44 att logga 8,49 
knop vid 100 graders vindinfall i bara 6 meter per 
sekund sann vind. 

Begreppet Knappsegling innebär enkel segling 
med elektrisk rullmast, elektrisk Furlex med under
däcksmonterad motor, elektriska vinschar; antingen 
dragande eller både dragande och slackande, bog
propeller och häckpropeller med dockningsfunktion. 
Uttrycket Knappsegling är inregistrerat varumärke för 
HallbergRassy med ensamrätt.

Linjärt eller u-format pentry
Det finns två möjligheter till pentry: Som 

standard ett Uformat på sb sida, och som tillval ett 
linjärt på bb sida, med stor arbetsyta på bägge sidor av 
pentryt. Det finns även tillvalsmöjligheter i form av 
frys, mikrovågsugn, kolfilterfläkt över spisen och till 
och med diskmaskin. 

En eller dubbla kabiner för om masten
Det finns tre möjligheter för om masten: En lös

ning med en kabin och två olika med dubbla kabiner.
Standardlayouten har en stor vformad koj, en 

generös toalettavdelning med separat dusch med plexi
glasväggar samt plats för tvättmaskin. Det finns gott 
om stuvutrymmen i förpiken; två garderober, många 
skåp och en sits.
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Upgrades for existing systems available. For further information 
please contact your Hallberg-Rassy representative or visit www.side-power.com

THE ULTIMATE 
     DOCKING EXPERIENCE!

• Full proportional thruster control
• Unique Hold-Function available
• Extended runtime
• Less noise
 

Winner of the NMMA
Innovation Award

MANUFACTURED BY
SLEIPNER MOTOR AS

MANUFACTURED BY
SLEIPNER MOTOR AS

PRO THRUSTERS:
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Det finns två versioner med en extra kabin. En 
med det större toalettutrymmet och en extra vånings
kabin på styrbords sida, kombinerat med den v 
formade kojen i fören.

Ytterligare ett alternativ är att ha en separat 
passage till den vformade kabinen och fortsatt en 
vånings kabin på styrbord sida. Det främre toalett
utrymmet blir då mindre än de två förstnämnda 
versionerna. 

Generös akterruff
Akterruffen är ovanligt generöst tilltagen i för

hållande till båtstorleken och finns i två versioner: Två 
separata kojer med stor soffa emellan, eller en extra 
bred och komfortabel mittkoj med make up bord på 
styrbords sida och en rundad soffa på babord.

Aktertoaletten har en rejäl separat dusch med 
plexiglasväggar. Det finns ett öppningsbart fönster in 
mot sittbrunnen.

Durken är i en nivå genom hela båten. 

Massor av naturligt ljus
Det finns sex stycken flushmonterade skylights 

och åtta öppningsbara sidofönster samt fyra skrovfön
ster. Skrovfönstren är större än tidigare på en Hallberg
Rassy i den här storleksklassen. Nu är skrovfönstren 
lika stora som på flaggskeppet HallbergRassy 64. Alla 
fönster och skylights har klarglas, utom den i främre 
toalettavdelningen, som är mjölkfärgad, för att släppa 
in ljus, utan att medge insyn. Hallberg-Rassy 44 har 
mängder med naturligt ljus och god ventilation genom 
hela inredningen. 
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Hallberg-Rassy 46 "Mahina Tiare III" 

Hallberg-Rassy 46 "Mahina Tiare III" 



Föredrag på Öppet Varv: 
Långfärdssegling med en Hallberg-Rassy 46
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Som traditionen bjuder, kommer det att hållas ett 
intressant föredrag på lördagskvällen under Öppet 
Varv hos HallbergRassy. Föredraget hålls på engelska 
av Amanda och John Neal, som undervisar inom 
långfärdssegling på deras HallbergRassy 46 "Mahina 
Tiare III".

Lyssna på John och Amandas berättelse om när 
de seglar på de sju haven och delar med sig av sina 
erfarenheter. De har under tjugo år seglat hela  
200 000 sjömil med deras HallbergRassy 46.  

Under berättelsens gång kommer Du att möta 
Hina, drottning på ett avlägset öparadis där det bjuds 
på hummerfest på en strand upplyst av månskenet 
under vajande kokospalmer. Upptäck de gömda skatt
erna på en liten ö när ett skörat segel tvingar dem 
iland för reparation. Missa inte heller de otaliga andra 
berättelserna som deras första date, att segla från Kap 
Horn till Antarktis och deras insikter om vad som 
behövs för att hålla ett äktenskap ombord på rätt köl.

John Neal föddes vid Nilen i Afrika. Vid 22 års 
ålder var hans längtan att segla långt så stark att han 
seglade till Stilla Havet från Seattle med sin Albin 
Vega. För att besvara den ofta ställda frågan "Hur kan 
jag hitta och förbereda en båt för långfärdssegling?" 
höll John 1976 sitt första av numera 156 seminarier 
om långfärdssegling.

1990 grundade John Mahina Expeditions för 
att möta efterfrågan på praktisk utbildning inom 
långfärdssegling. Målet var att dela med sig av sina 
erfaren heter inom trygg långfärdssegling på öppna 
hav. 

John har hållit 171 seglingsutbildningar på sina 
tre olika HallbergRassybåtar: Monsun 31 "Mahina 
Tiare", 42E "Mahina Tiare II", och HallbergRassy 
46, "Mahina Tiare III". De har seglat otroliga  
342 000 sjömil på Stilla Havet, i Västindien, Patago
nien, Antarktis, Atlanten, Skandinavien och Arktis. 

Amanda Swan Neal växte upp i Auckland, Nya 
Zeeland och seglade till Tonga, Tahiti, Hawaii och 

Vancouver som tonåring ombord på en 38 fots båt hon 
hjälpte sina föräldrar att bygga. Hon har arbetat som 
segelmakare och riggare. 1990 seglade hon The Whit
bread Around the World Race (nu Volvo Ocean Race) 
som riggare ombord på Maiden, den första helkvinn
liga Whitbreadbåten. Amanda har loggat 300 000 
sjömils oceansegling inklusive två SydneyHobart och 
otaliga internationella regattor. Hon anslöt sig till John 
1994 för Mahina Tiares expeditioner till Antarktis och 
Kap Horn, och är även coskipper ombord på Mahina 
Tiare III. Amanda gillar särskilt att få kvinnor att börja 
långsegla. 

Amanda och John seglar 6  7 månader per år 
och loggar årligen 10 000 sjömil och håller långseg
lingsutbildningar ombord på deras HallbergRassy 
46, "Mahina Tiare III". Besök deras hemsida 
www.mahina.com

Anmälan nödvändig
Föredraget kommer att hållas lördagen den 27 

augusti 2016 kl 19.00 och vi startar med en mid
dag, följt av föredraget. Eftersom antalet platser till 
föredraget är begränsat vill vi und vika bokningar som 
inte blir något av. Därför tar vi en anmälningsavgift på 
380: SEK per person. Detta inkluderar middagen med 
dricka. För anmälan, var god meddela namn på alla 
deltagare, antal personer, mejladress och mobilnum
mer och betala in beloppet på i första hand bankgiro 
5412051, och i andra hand kortbetalning med Visa, 
Eurocard eller Mastercard med kortnamn, kortnum
mer, giltighets datum, CVX2kod (CVX2kod är de 
sista tre siffrorna i koden efter underskriften på bak
sidan betalkortet) och Ditt skriftliga OK att debitera 
ovanstående belopp. Av säkerhetsskäl ber vi Dig att inte 
mejla textmeddelande med kontokorts information. 
Sänd istället antingen en skannad, eller fotograferad, 
handskriven lapp, till info@hallberg-rassy.se. Glöm 
inte att ange ovanstående upp gifter.

Parkering, liksom att besöka varvet och se 
båtarna i sjön är kostnadsfritt.

Hallberg-Rassy 46 "Mahina Tiare III" i San Blas

Hallberg-Rassy 46 "Mahina Tiare III" 



17:e fria ARC-supporten 
för Hallberg-Rassybåtar 

För 17:e året i rad tillhandahåller HallbergRassy gratis 
ARCsupport för HallbergRassybåtar.

Supporten omfattar inspektion av viktiga kom
ponenter inför atlantseglingen och nyttiga tips ges. Vår 
support kommer att finnas på plats på Gran Canaria 
från söndagen den 13 november till fredagen den 18 
november 2016.

ARC står för Atlantic Rally for Cruisers och 
seglas från Gran Canaria till St Lucia i Karibien. Förra 
året vann flera HallbergRassy sina respektive klasser i 
ARC och ARC+. I år medverkar tolv HallbergRassy
båtar i ARC och ARC+ från 37 till 62 fot.

Alla deltagande HallbergRassybåtar i ARC kom
mer att kontaktas av varvets support.

Dubbelseger  
även i ARC Europe

Tyska HallbergRassy 54 "Bluewater Mooney" vann 
inte bara i ARC över Atlanten, hon segrade även i 
ARC Europe 2015, klass A, från Bermuda till Azor
erna. Som om detta inte skulle räcka, vann italienska 
HallbergRassy 53 "Mahé 3" ARC Europe klass B från 
Tortola BVI till Bermuda, och plats två i samma  
kategori är franska HallbergRassy 46 "Mistero Blu".

Ett varmt grattis till de vinnande besättningarna!
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HallbergRassy 43 Mk III har vunnit det ärofyllda 
priset Best Bluewater Cruiser i seglingstidningen 
Sailing Today från Storbritannien.

Vinnaren presenterades i samband med en 
högtidlig ceremoni i samband med båtmässan i 
Southampton, 11 september 2015.

– Hallberg-Rassy är välkända för sin höga 
kvalitet och sin robusta design som håller även för 
oceanseglare. Den tredje upplagan av den populära 
Hallberg-Rassy 43 bekräftar detta. Det gör båten till 
en värdig vinnare, säger Sailing Todays chefredak
tör, Sam Fortescue.

Hallberg-Rassy 43 Mk III vann  
Bluewater Cruiser of the Year

HallbergRassy 412 har fått ett nytt inredningsalterna
tiv; superkabinen för om masten. Denna lösning erbju
der en extra rymlig och komfortabel förkabin. Kojens 
mått är imponerande: Bredden är hela 1,58 m, främre 
ändan, som är huvudända, är 1,05 m bred som sma
last, fotändan är 1,15 m och längden 2,05 m. Kojen 

ligger längre akterut än i andra inredningsalternativ. 
Det gör att det dels blir ett stort extra stuvutrymme för 
om kojen och även att kojen blir osedvanligt bred och 
komfortabel. Även durkytan är generös, med sits och 
det finns två garderober i den här kabinen och många 
övriga stuvutrymmen.

Nytt inredningsalternativ för Hallberg-Rassy 412

Magnus Rassy till höger mottar priset
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Hallberg-Rassy 44 
nominerad

Nya HallbergRassy 44 har 
redan nominerats till "Bluewater 

Cruiser of the Year" av Brittiska båttidningen 
Sailing Today. Till den 22 augusti 2016 kan Du 
rösta på Din favoritbåt på följande webbsida:   
www.sailingtoday.co.uk/awards2016 
Segraren kommer att presenteras i september 2016.



Hallberg-Rassy 43 Mk III 
nominerad för  
Boat of the Year

HallbergRassy 43 Mk III har nominerats till Boat of 
the Year 2016 i amerikanska Cruising World maga
zine inom kategorin fullskalig cruisingbåt under 50 
fot.

Detta årliga pris belönar och hedrar de bästa nya 
segelbåtarna som introducerats på nordamerikanska 
marknaden senaste året. Juryn består av tidningens 
journalister. De gick noggrant igenom HallbergRassy 
43 Mk III på USAs störst segelbåtsmässa i Annapo
lis, Maryland. 43 Mk III går vidare till nästa runda, 
där båtarna provseglas av en jury av olika oberoende 
personer.
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Ett stort jämförelsetest mellan 6 stycken 31fotare har 
genomförts i juni av Europas största seglingstidning, 
Yacht från Tyskland. De deltagande båtarna var Hall
bergRassy 310, Winner 9, Dufour 310 Grand Large, 
Hanse 315, Marlow Hunter 31 och Sirius 310.

Att HallbergRassy 310 är en välbyggd båt och 
att inredningen är ljus och väldisponerad, vet de flesta 
redan om. I testet visades även med tydlighet att Hall
bergRassy 310 var den snabbaste båten i jämförelsen, 
både när det gäller båtfart och höjdtagningsförmåga.

Stort 31 fots jämförelsetest 
- Hallberg-Rassy 310 

snabbaste båten

Hallberg-Rassy 44  
nominerad till German 

Design Award 2017
 

Helt nya HallbergRassy 44 har redan nominerats 
även till German Design Award 2017. Dettas pris 
sägs bara ges till en värdig vinnare som tillhör de 
allra bästa; det premierar innovativa produkter, 
dess tillverkare och designers, som åstadkommit 
vägvisande bidrag till det tyska och internationella 
designlandskapet.

THE GERMAN DESIGN COUNCIL’S 
 INTERNATIONAL PREMIER PRIZE
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PUSH-BUTTON
PERFORMANCE

All Seldén rigs are custom-made to bring out the full potential of every yacht.
With Seldén hydraulic cruise control you handle your mainsail and foresail
from the cockpit – at the touch of a button. Furlex, the biggest selling jib furler
in the world speaks for itself. Seldén furling masts are designed for vertical
battens and positive roach. So if you want the ultimate blend of convenience
and performance, don’t compromise
www.seldenmast.com

Rigs and deck hardware for dinghies, keelboats and yachts.  
Aluminium and carbon spars. More than 750 authorised dealers worldwide. 
SELDÉN and FURLEX are registered trademarks of Seldén Mast AB.
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För 16:e gången höll HallbergRassydealern 
Free State Yachts en HallbergRassyträff i okto

16:e traditionella Hallberg-Rassy-träffen  
i Maryland, USA

ber 2015 för nuvarande och blivande Hallberg
Rassyägare i Deale, Maryland, USA.



A QUESTION OF
RELIABILITY

Sailing is about the forces of nature, and all the equipment and knowledge that you 
rely on to catch the best winds. However, it’s also about knowing that you can rely on 
your engine, anytime you might need it. Volvo Penta – exclusive engine supplier 
to Hallberg-Rassy. WWW.VOLVOPENTA.COM
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Det traditionella partyt för alla deltagande Hall
bergRassybesättningar i ARC genomfördes innan 
start. Partyt var mycket uppskattat. Elva Hallberg
Rassybesättningar från Sverige, Norge, Finland, 
USA, Tyskland, Malta och Irland deltog i ARC 
och ARC+. ARC står för Atlantic Rally for Cruis

Hallberg-Rassy-Party i samband med ARC 2015
ers och seglas med start från Gran Canaria till St 
Lucia i Västindien.

För 17:e året i rad erbjuder HallbergRassy 
gratis ARCsupport för HallbergRassybåtar, se 
sidan 18.

Finska Hallberg-Rassy 46 "Sissi"Tyska Hallberg-Rassy 54 "Bluewater Mooney" Tyska Hallberg-Rassy 42F "Viva"
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HallbergRassy Varvs AB, HallbergRassyvägen 1, SE474 31 Ellös, Sverige. Tel +46(0)30454 800. info@hallbergrassy.se

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

Öppet Varv helgen 26-28 augusti 2016
Traditionsenligt, nu för 23:e året i rad, är det dags 
för årets båthändelse. HallbergRassy och Swe
boat bjuder in till Öppet Varv. Vi bjuder också 
in konkurrerande båttillverkare att visa sina båtar 
under helgen. Totalt visas över 100 olika båttyper 
upp hos HallbergRassy. Även på tillbehörssidan 
finns över 100 leverantörer av motorer, rigg, 
segel, navigations utrustning och övriga tillbehör 
på plats i varvets hamn område, ett rekord! Det 
går inte att hitta ett så brett utbud av segelbåtar i 
storleksklassen 3164 fot på någon annan båt
mässa i hela Norden.

Fredag och lördag mellan kl 10.00 och 18.00, 
och söndag kl 10.0016.00, visas HallbergRassy 
310, 342, 372, 40 Mk II, 412, 48 Mk II, 55 
och 64 i vattnet. Det blir även smygpremiär för 
helt nya Hallberg-Rassy 44 i hamnen, exteriört 
färdigställd, där man inte kan gå ombord. Många 
andra HallbergRassybåtar kommer att finnas 
under bygg nation i olika stadier inne i varvet, 
däribland ytterligare en 44 under byggnation 
man kan gå ombord i. Vid vissa stationer i var
vet pågår båtbyggeri även under helgen. Varvet 
är mycket väl värt en resa för ett besök. Alla har 
möjlighet att gå markerade banor genom varvet 
från fredag kl 14.00. Prov segling ar finns det möj
lighet till i begränsad omfattning måndagen den 

29 augusti efter särskild överens kommelse. Inträde 
till Öppet Varv och parkering är kostnadsfritt.

Intressant föredrag på lördag
På lördag kväll kl 19.00 hålls ett intressant föredrag 
av John och Amanda Neal, som långseglar 10 000 
sjömil om året med deras HallbergRassy 46. En 
anmälan behövs till föredraget, se sidorna 1617. 
Föredraget hålls på engelska. 

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 snar
ast. Tänk på att det redan nu är många som bokar 
sina hotellrum för nästa Öppet Varv, alltså 2017! 
Här följer några förslag till hotell: Mollösunds 
Wärdshus, 0304 21108, Nösunds Wärdshus, 
0304 209 25, Stenungsbaden Yacht Club, 0303 
72 68 00, Henåns Vandrarhem 076 400 35 45, 
Hotel Carlia, Uddevalla 0522 14140, Radisson, 
Göteborg, telefon 031 758 50 00, Euroway Ho
tel, Göteborg, 031 58 07 50, Stockens Camping 
(lägenheter) 0304 51100, Tofta Gård (vandrar
hem) 0304 50380, Bed & Breakfast 12 km från 
varvet, tel 0731 827126. Fler tips på bland annat 
hela 125 hotell i göteborgs trakten finns på 
www.hallberg-rassy.com


