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Ny importör för Australien 
Hallberg-Rassy har utsett Gold Coast Sailing Academy som ny importör 
för den australiska marknaden. Drew Hulton-Smith med Gold Coast Sail-
ing Academy ligger i Queensland och har en lång erfarenhet från segelbåts-
branschen. 
Tel: +61 (04) 5550 0988 
mail@goldcoastsailingacademy.com.auDrew Hulton-Smith

Hallberg-Rassy Varvs AB har vunnit European 
Enterprise Awards 2017, utsett av Worldwide Business 
Review. Hallberg-Rassy har segrat inom kategorin Best 
Yacht Production Company - Nordic Region.

Vinnare av European  
Enterprise Award

40 Mk II nominerad till  
Best Boats 2017

Hallberg-Rassy 40 Mk II hade amerikansk premiär på 
United States Sailboat Show den 6-10 oktober 2016 
i Annapolis, Maryland. Båten är nominerad för Best 
Boats 2017 av båttidningen Sail från USA. 
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Det kommer att vara fler segelbåtar utställda på 
Öppet Varv 25-27 augusti 2017 än förra året. Alla 
övriga båttillverkare och företag från marinbranschen 
välkomnas att ställa ut på mässan. Öppet Varv befäster 
återigen sin ställning som Skandinaviens största 
segelbåtsmässa. Det kommer att ställas ut segelbåtar 
från minst åtta olika länder. Det finns många 
förbättringar jämfört med tidigare. Här är några:

Karibisk bar även efter mässans öppettider
För allmänhet och utställare kommer även efter 
officiella stängningstider för mässan finnas öppet för 
varm och kall mat och dricka med fullständiga rätt-
ig heter mitt i hamnen i en karibisk bar med riktiga 
palmer. Krögare blir välrenommerade Kalaskockarna. 
Det finns fyra restauranger som har öppet både 
under Öppet Varvs öppettider och på kvällen efter. 
En av dessa restauranger är på området för Öppet 
Varv och tre i dess närhet. Fyra av restaurangerna har 
fullständiga rättigheter. 

Fräscha begagnade premiumbåtar från proffsmäklare
Det görs en klart avgränsad del av hamnen för fräscha 
begagnade premiumbåtar, utställda av profess ionella 
mäklarfirmor. Dit kommer Båtagent, Navark, XLNT 
Yachting, Knape Marin och Hallberg-Rassy Deutschland 
GmbH.

En båtmässa på Orust
Ännu en förbättring är att all mässverksamhet på 

Många förbättringar och fler segelbåtar på Öppet Varv  
Orust koncentreras till en hamn: Ellös. Alla som 
bygg er segelbåtar i trakten visar upp sina båtar i Ellös, 
vilket är enklare och bättre för både besökare och 
utställare. 

Se Öppet Varv från en helikopter
Du kommer att kunna se Öppet Varv från luften i en 
helikopter! Scandinavian Helicopter Center ordnar 
flygningar. Kostnaden blir inte mer än 400:- för vuxna 
och 350:- för barn. Så ta chansen på Öppet Varv till en 
upplevelse Du kommer minnas för resten av livet.

 
Fem premiärer

Det kommer att finnas minst fem premiärer på 
Öppet Varv från olika båttillverkare. Den viktigaste är 
naturligtvis världspremiären för Hallberg-Rassy 340. 

Prova-på-segling
Stenungsunds Segelsällskap erbjuder gratis "prova-
på-segling" med två stabila Tvåkronor. Du som inte 
provat förut eller är nyfiken på att lära Dig mer, passa 
på att prova segling på Öppet Varv!

Segla radiostyrda båtar
Kom och prova på segling med radiostyrda segelbåtar 
från Liros Skandinavia på Öppet Varv.

Ny webbsida
Öppet Varv har en ny hemsida:  www.oppetvarv.se 
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Enbart HR: Hela  
Europa inkl. Medel-
havet som seglings-
område. Möjlighet till 
världstäckande

Det mest kompletta 
skyddet för din båt – 
Nu med allrisk.

Nytt för gammalt inga 
åldersavskrivningar

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

Pantaenius är en stark partner till Hallberg Rassy

Tyskland · Storbritannien · Monaco · Danmark · Österrike · Spanien · Sverige · USA* · Australien
Marstrand · Tel. 0303 44 50 00

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.

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

Fast försäkringsbelopp
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Hallberg-Rassy 55 på 
omslaget till ny bok

En Hallberg-Rassy 55 pryder omslaget till boken 
"Roving Commissions 57", Royal Cruising Club 
Journal 2016. Boken innehåller även ett kapitel om 
kanadensiska Hallberg-Rassy 55:an "Tao 4" , samma 
båt som på omslaget.

Hallberg-Rassy 40 Mk II har nominerats till Boat of 
the Year 2017 av Cruising World magazine i USA i 
kategorin Full-Size Cruiser Under 50 Feet.

Detta årliga pris ges till de mest framstående nya 
modellerna som introducerats på den nordamerikanska 
marknaden innevarande säsong. Hallberg-Rassy 40 
Mk II hade amerikansk premiär på segelbåtsmässan i 
Annapolis, hösten 2016. De nominerade båtarna gås 
noggrant igenom av en oberoende expertjury, genom in-
gående prover i samband med mässan och efter mässan.  

Nominerad till  
Boat of the Year
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En seglare med smak för fina båtar blir nu Hallberg-
Rassys återförsäljare i Korea. Han KIM, Koreas yngsta 
jordenruntseglare, ser verkligen fram emot att driva 
Hallberg-Rassys försäljning i Korea.

Han säger: ”Jag föll för Hallberg-Rassys båtar vid 
första ögonkastet. Den vackra designen och det fina träar-
betet är i perfekt samspel med det robusta utförandet".

Efter att ha seglat mer än 65 000 nautiska mil är 
Han en av de mest erfarna havskappseglarna i Korea. 
Han är en välmeriterad seglare och har som första 
kore an deltagit i Rolex Sydney Hobart Yacht Race 
2015, seglat Clipper Round the World Race under 
2015-16 samt samlat ihop en helt koreansk besättning 
som deltog i Rolex Sydney Hobart Yacht Race 2016. 
Han arbetar också aktivt som en rådgivare åt den 
koreanska regeringen för att ta fram idéer som främjar 
segling och utvecklar den marina branschen.

Han KIM arbetar för Gin-A Co. Ltd, som är en 
av de ledande aktörerna inom marinindustrin i Korea, 
samt för Sportizen som marknadsför sporter och 
aktörer på den Koreanska marknaden. ”Det kan verka 
som en annorlunda kombination men med bra mark-
nadsföring blir seglingsintresset större, både inom racing 
och nöjessegling som då naturligt genererar ett behov för 
fler båtar. Allt jag behöver göra då är att förse marknaden 
med de bästa båtarna”, säger Han.

Han är delägare i en Hallberg-Rassy 42F och 
använder den för att segla bland de ca 3600 öarna som 
finns sydost om Koreas kust samt för att delta i lokala 
regattor. Just nu planerar Han för att delta i Arirang 
Yacht Race med sin Hallberg-Rassy 42F. Racet, som 
är IRC klassat, går mellan Korea och Japan med en 
distans på 120 nautiska mil.

Som importör av Hallberg-Rassy i Korea komm-
er Gin-A Co. Ltd. att arbeta hårt för att få fart på och 
utveckla yacht-marknaden i Korea. Vi ser fram emot 
att se deras framsteg under de kommande åren.

Engagerad seglare ny 
importör för Korea

Det finns en podcast-intervju med Hallberg-Rassys 
legendariska designer Germán Frers med en varakt-
ighet på en timma på den populära och intressanta 
webbsidan 59o North. V g följ länken nedan:
        https://www.59-north.com/onthewindpodcast/ 
2016/12/6/171-german-frers

PodCast-intervju med 
Germán Frers

PodCast-intervju på  
59 degrees North

Lyssna på engelska halvtimmes podcast-intervjun på 
59o North. Intervjun med Magnus Rassy är runda 
två, inspelad under Öppet Varv i augusti 2016. 
https://www.59-north.com/onthewindpodcast/ 
2016/11/29/170-magnus-rassy-round-2

Han Kim



Ständiga förbättringar för modellår 2018

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

Framgångsrikt aprilskämt  
lästes av 137 586

Öppet Varv påstod den 1 april på sociala media att 
Hallberg-Rassy kommer att visa en trådlös överföring 
av 230 V till båtar. Naturligtvis var det ett aprilskämt.
        Men teoretiskt går det att skapa. Redan Nikola 
Tesla hade teorier om detta för över 100 år sedan. Men 
det fungerade inte då och inte nu heller, i vart fall inte 
i det omfånget och det avståndet som skulle behövas 
för att driva strömförbrukningen på en båt. Men man 
har faktiskt under experimentella förhållanden lyckats 
få en glödlampa att genom magnetisk resonans lysa 
med trådlös strömförsörjning på 90 cm avstånd. Så en 
dag... Kom ihåg var du läste det först!
        Aprilskämtet har på sociala media delats av 
341 personer, företag, tidningar och nyhetssidor och 
lästs av inte mindre än 137 586 personer, med 1 596 
reaktioner och 248 kommentarer!

• Durken är numera av samma träslag som inredning-
en i övrigt
• När Knappsegling beställs, har knapparna numera 
bakgrundsbelyst text, vilket underlättar nattsegling 

• Alla modeller där el-toalett beställs: robustare, tystare 
modell med mjukstängande lock. HR 55 akter toalett 
och HR 64 har redan sedan tidigare en uppgraderad 
lösning

• Alla modeller där radarmast beställs: Radarmasten får 
ett gångjärn, vilket underlättar mycket vid t ex vinter-
förvaring och lyft i travellift

• Hallberg-Rassy 372 och 40 Mk II: Motorn uppgra-
deras från 55 hk med D2-55 till 60 hk vid vevaxeln 
med D2-60

• Hallberg-Rassy 44: Ett extra förvaringsutrymme 
ovanför garderoben har tillkommit i versionen med 

våningskabin på sb med stort toalettutrymme 

• Hallberg-Rassy 44: Ett extra stuvutrymme, toppma-
tat, har tillkommit i det linjära pentryt på bb sida 

• Hallberg-Rassy 44: Garderobsutrymmet i akterruffen 
har förbättrats med större höjd i ena garderoben

• Hallberg-Rassy 44: Den manuella länspumpen har flytt-
ats från att vara synlig till att ligga elegant dold i durken 

• 44 fot och större: Elpanelen vid invändiga kartbordet 
har uppgraderats till en ny design i silvergrått 

• Hallberg-Rassy 64: Nytt mer elegant sätt att montera 
innerramarna till salongsfönstren

• Hallberg-Rassy 64: Ny design på den långa listen 
under salongsfönstren
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En Hallberg-Rassy 412 har satt ett nytt hastighets-
rekord: otroliga 17,4 knop! Och det med familje-
besättning, från Læsø till svenska Västkusten med 
i genomsnitt 17 m/s sann vind. En surf på en stor 
våg, en stark vindby och en mycket snabb båt gjorde 
rekordfarten möjlig.

Nytt hastighetsrekord 
för en Hallberg-Rassy 412 

17,4 knop!

Showboats Design 
Awards 2017  

till Germán Frers
Showboats Design Awards 2017, the Lifetime 
Achievement Award går till Hallberg-Rassys designer 
Germán Frers. Priset delas ut av superyachtmagasinet 
Boat International, som ett erkännande av en hel 
livstid med yacht design som har det där magiska 
extra. 

Hallberg-Rassys återförsäljare i Seattle, Swiftsure 
Yachts, har flyttat till nya kontor på Nautical Landing, 
Lake Union i Seattle, delstaten Washington, USA.

När Swiftsure Yachts började leta efter större 
lokaler för deras expanderande verksamhet, behövde de 
inte gå särskilt långt. De nya, större, kontoren  
ligger bara en våning ner från de kontor man haft 
sedan 2010. Förutom större kontor har Swiftsure 
Yachts också mer plats för att lagra segel, gummibåtar 
och annan utrustning. De nya kontoren har konferens-
rum och mötesplatser och ligger på samma nivå som 
brygg orna. Ytorna som står till förfogande är dubbelt 
så stora mot det tidigare kontoret.

Nya kontor i Seattle

Besökare fick frågan hur man betygsätter evenemanget. 
1 är sämsta möjliga och 5 bästa möjliga. Resultatet 
blev 4,9. Utställare fick samma fråga och resultatet blev 
4,7. Såvitt känt, är detta de bästa betyg som någonsin 
utdelats för någon båtmässa i världen.

Besökare fick frågan om man anser Orust är en 
bra plats för mässan. Svaret blev till 100 % ja.

När man frågade om omsättning under mässda-
garna, svarade både Hallberg-Rassy Parts, Kalaskock-
arna som serverade maten och Pelle P med klädförsälj-
ning, att det var omsättningsrekord alla tider.

Bästa betyget i världen 
för Öppet Varv?



2017 års traditionsenliga "Hallberg-Rassy-Rallyt där 
alla vinner", har i år slagit rekord med både antal båtar 
och deltagare. 105 seglare med 38 Hallberg-Rassybåtar 
mellan 24 och 54 fot deltog i rallyt. Den äldsta båten 
var en Mistral 33 från 1974, och den nyaste en Hall-
berg-Rassy 40 Mk II från 2017. Alla hade det riktigt 
trevlig tillsammans.  
       Smaken på de två delikata middagarna som 
ingick, skulle mycket väl kunnat platsa på en gourmet-
restaurang. På fredagen serverades en skinnhalstrad 
torskrygg med smörsvängda sommarprimörer, färsk-
potatis och kräftsås. På lördagen var det helstekt oxfilé 

Resultat   
Hallberg-Rassy Misil II "Misil FourFourtyOne" NO/GER  Längst festande natten före rallyt 
Hallberg-Rassy Misil II "Alter Schwede" GER/SWE   Yngste besättningsmedlemmen (fem månader!) 
Hallberg-Rassy Misil II "Golden Girl" GER/SWE   Mest kvinnliga besättning
Hallberg-Rassy 31 Mk II "Impuls 3", Norge    Meste ensamseglaren
Hallberg-Rassy Mistral 33 "Irene", Sverige   Mest trä på däck
Hallberg-Rassy 34 "Henni", Tyskland   Lyckades äntligen! (tänkte delta förra året men lyckades inte)
Hallberg-Rassy 34 "Matilda", Sverige    Snabbaste HR 34 med bogspröt 
Hallberg-Rassy 34 "Susanna", Sverige    Flest HR 34ägare ombord (även besättningen har HR 34)
Hallberg-Rassy 34 "Bonne", Sverige     Mest omöjliga sprayhooden att vika ihop
Hallberg-Rassy 34 "Khamsin", Sverige    Flest ankare på akterspegeln (två!)
Hallberg-Rassy 34 "Balette", Norge     Snabbaste HR 34 med rattstyrning
Hallberg-Rassy 342 "Zephyros", Sverige   Första HR 342 över startlinjen
Hallberg-Rassy 342 "Kirsikka", Norge   Snabbast att slå (självslående system installerat)
Hallberg-Rassy 342 "Elinor", Sverige    Snabbaste HR 342 med radarmast
Hallberg-Rassy 36 "Juwel", Tyskland    Snabbaste (och enda) HR 36 med FatFurl
Hallberg-Rassy 36 Mk II "Zephyr", Sverige   Sämsta navigatören (seglade banan åt fel håll)
Hallberg-Rassy 37 "Siller Lass", Norge    Mest erfarna skeppare (83 år ung)
Hallberg-Rassy 37 "GoAgain", Sverige    Högsta grå sprayhoodförlängning
Hallberg-Rassy 37 "Helene", Norge     Blötast förtöjning dagen före rallyt
Hallberg-Rassy 37 "Aquila", Sverige     Högst radarmast
Hallberg-Rassy 37 "Sambuca", Sverige    Högsta beige sprayhoodförlängning
Hallberg-Rassy 37 "Gefion", Sverige     Mest tid vid bryggan
Hallberg-Rassy 372 "Tess", Sverige    Absolut äldsta HR 372 (Nr 001)
Hallberg-Rassy 372 "Svea", Sverige    Snabbaste båt första halvan
Hallberg-Rassy 372 "Ingrid", Norge    Nyaste storfall
Hallberg-Rassy 40 "Joyce", Danmark     Flest danskar ombord 
Hallberg-Rassy 40 Mk II "Curry", Tyskland   Nyaste båt
Hallberg-Rassy 412 "Elvine", Sverige    Flest båtägare
Hallberg-Rassy 42E "Kira", Tyskland    Blåaste Hallberg-Rassy 
Hallberg-Rassy 42F "Anna af Götarp", Sverige   Snabbaste HR 42F utan dävertar
Hallberg-Rassy 42F Mk II "Irconsa", Sverige    Mest enhetligt randiga besättning
Hallberg-Rassy 43 "Hilda", Sverige     Mest solbrända besättning
Hallberg-Rassy 43 Mk II "Rackar´n", Sverige   Första båten att gå i mål
Hallberg-Rassy 44 "Rassker 44", Sverige   Använde mest bränsle (fotobåt)
Hallberg-Rassy 46 "Freisland V", Tyskland   Snabbaste (och enda) 46
Hallberg-Rassy 48 "Soleo", Tyskland    Mest segel uppe i hamn
Hallberg-Rassy 54 "Anorak", Sverige    Flest amerikaner ombord
Hallberg-Rassy 54 "Northern Light", Sverige   Mest avslappnat segeltrim

Fler båtar än någonsin i  
Hallberg-Rassy-Rallyt där alla vinner 2017

med rostad potatis, mixad sommarsallad, chilibearnaise 
och rödvinssås. 
        Solen sken och det blåste 5-6 m/s från nordväst. 
Traditionsenligt fanns det ingen tidtagning och bara 
vinnare. Varje båt vann någon slags kategori. Priserna 
var generösa, till exempel innehöll de en Raymarine 
Axiom MFD kartplotter, två invertrar, en sprayhood, 
flera flytvästar, led-lampor, verktygssats er, seglarjackor, 
seglarstövlar, väskor, en AIS och mycket mer därtill. 

Nästa "Hallberg-Rassy-Rally där alla vinner" 
kommer gå av stapeln den 15-16 juni 2018, så boka in 
det i kalendern redan nu.
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Den minsta Hallberg-Rassyn som någonsin byggts, Misil II på 24 fot

Svenska Hallberg-Rassy 412 "Elvine"



Prize for longest way home, American 40 Mk II "Flight"

Den minsta Hallberg-Rassyn som någonsin byggts, Misil II på 24 fot

Den nyaste båten i Rallyt, en Hallberg-Rassy 40 Mk II från 2017 och en Mistral 33 från 1974

Svenska Hallberg-Rassy 412 "Elvine"

Svenska 43 Mk II "Rackar'n" har deltagit i alla Rally så långt

Hallberg-Rassy 46 "Friesland V" från Tyskland



Två nya medarbetare  
i Schweiz

Hallberg-Rassys schweiziska representant, Bootswerft 
Rolf Müller AG vid Bodensjön, har nu två nya med-
arbetare. Martin Steiner är en bra allroundare med 
teknik som specialitet.

Béatrice Schäfer talar fem språk inklusive tyska, fran-
ska och engelska och tar över ansvaret för administrativa 
arbeten från Rita Brühlmann, som efter åtta års tjänstgö-
ring går i välförtjänt pension.

Vi hälsar Béatrice Schäfer och Martin Steiner välkom-
na in i Hallberg-Rassys värld. 

Snabbast i World ARC 
Sydafrika - Brasilien

Amerikanska Hallberg-Rassy 46:an "Trillium" är 
snabbaste båt i klassen i World ARC från Sydafrika 
till Brasilien. Båtägaren rapporterar: Vi seglade undan-
vind med Trillium från Kapstaden i Sydafrika till Sal-
vador i Brasilien och blev snabbaste båt i enskrovsklassen 
i rallyt World ARC 2016-2017. Det var en riktigt kul 
segling. Tack för att ni sålde båten till oss och all hjälp vi 
fått efter leveransen.
Grattis till segern!
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Magnus och Mellie Rassy 
Årets Orustbor 

2016 års Orustbo är utsedd. Priset går varje år till 
en eller flera personer "som gjort något bra inom idrott, 
kultur eller näringsliv och satt Orust på kartan". Pris-
tagaren utses av en jury som består av representanter från 
Henåns Företagarförening, Henånbladet, Orusts Spar-
bank samt Orusts Kommun. De skriver:

Årets Orustbo 2016 går till Magnus och Mellie 
Rassy, Hallberg-Rassy i Ellös. De sätter Orust på kartan 
på många sätt. Genom sitt årligen återkommande event 
Öppet Varv, lockar de tiotusentals besökare från hela 
världen. Hallberg-Rassy är Orusts största företag, de 
skapar många arbetstillfällen och har genom smarta val 
stadigt levt vidare när många andra i branschen försvunn-
it. De verkar i en av Orusts mest signifikanta näringar - 
båtbranschen. Som Orustbo blir man extra stolt när man 
ser en Hallberg-Rassy i en utländsk hamn.

Juryns motivering:  Årets Orustbo 2016 går till 
Magnus och Melanie Rassy. De har med sin verksamhet 
satt Orust på sjökortet. Magnus och Melanie driver ett av 
världens mest ansedda båtvarv och deras båtar seglar över de 
sju haven. Var än en Hallberg-Rassy lägger till, möts båten 
av en respekt som bara den yttersta kvalité får. I mer än 20 
år har Hallberg-Rassy varit drivande i båtmässan Öppet 
Varv som har ett mycket gott renommé världen över, samt 
lockar tiotusentals besökare till Orust varje augusti. Magnus 
och Melanie för en stolt familjetradition vidare där kärleken 
till segelbåten, det yppersta hantverket och vindens krafter är 
påtagliga faktorer. Dessutom fortsätter de den 1000-åriga 
båtbyggartraditionen av ett enastående hantverk från Orust. 
Genom att ligga i framkant och möta kundernas krav på 
modern teknik, kombinerar Hallberg-Rassy hantverket med 
att löpande utveckla nya modeller, nu senast med förra årets 
lansering av nya Hallberg-Rassy 44. Alla de internationella 
och nationella priser som de fått talar sitt tydliga språk. I 
prestigefulla båttidningar världen över skrivs det om de 
fantastiska båtarna från Orust och kanske det största 
av allt, en Hallberg-Rassybåt fanns med i Bondfilmen 
Quantum of Solace. Magnus och Melanie Rassy är väl 
värda utmärkelsen Årets Orustbor 2016.
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Europas största seglingstidning, Yacht från Tyskland, 
har gjort en ingående marknadsundersökning 19 år i 
rad. I senaste undersökningen svarade 6 735 läsare på 
detaljerade frågor om båtmarknaden.

För 19:e året i rad är drömbåten alla kategorier 
Hallberg-Rassy. Ledningen till plats nummer två är 

överväldigande med 16,9 % för Hallberg-Rassy mot 
5,8 % för tvåan på listan. När man frågar specifikt 
om drömbåten inom cruising, är ledningen ännu mer 
markant: fantastiska 29,7 % för Hallberg-Rassy mot 
endast 5 % för nummer två på listan.

Drömmar är till för att uppfyllas!

Hallberg-Rassy drömbåten för 19:e året i rad

En ny bok med titeln ”Auf den Traumpfaden der 
Ozeane” har just kommit ut. Boken på över 400 
sidor är rikt illustrerad med inbjudande bilder och 
är en inspirerande skildring av ett tyskt pars segling 
runt jorden i en Hallberg-Rassy 48. Boken är på 
tyska och kan köpas hos Halberg-Rassy Parts  
www.hr-parts.com

Ny bok om  
jordenruntsegling med  

Hallberg-Rassy 48

Hallberg-Rassy  
i TV4-Nyheterna

TV4-Nyheterna var på varvet för att göra ett reportage 
om den goda orderingången för Hallberg-Rassy. Detta 
sändes i nyhetssändningarna fredagen den 3 februari 
2017.

Inslaget går att streama online: 
http://www.tv4play.se/program/nyheterna?video_
id=3775132



Helt nya Hallberg-Rassy 340
Världspremiär på Öppet Varv 25-27 augusti 2017

Helt nya Hallberg-Rassy 340 har världspremiär på 
Skandinaviens största segelbåtsmässa, Öppet Varv i 
Ellös på Orust, den 25-27 augusti 2017. Den helt nya 
modellen levererar det bästa Hallberg-Rassy står för, 
kombinerat med det senaste inom design. Hon ger 
högre komfort och prestanda i samma båt och lägger 
ribban på en nivå ingen tidigare trodde var möjligt för 
en båt in denna storleksklass. Nya Hallberg-Rassy 340 
ger snabb, enkel och bekväm segling.

Tidsenlig design
Hallberg-Rassy 340 har en upprest stäv för tids-

enligt utseende, lång vattenlinje och fina sjöegenskaper 
med runda former i förskeppets undervattenskropp. 
Båten har ett elegant integrerat bogspröt med många 
funktioner:

• En idealisk halsningspunkt för en code zero 
eller en gennaker

• Idealiskt för att på säkert avstånd från skrovet 
bära ett ankare till en elektrisk ankarvinsch

• Idealiskt fäste för en stävstege, vilket gör det 

lätt att ta sig iland och ombord i naturhamn eller vid 
låg flytbrygga

Ett fylligt akterskepp ger både fart och gott om 
plats ombord.  

Dubbla rattar
För första gången hos Hallberg-Rassy erbjuds 

dubbla rattar. Standardutförandet är med rorkults-
styrning. I bägge fallen har rorsman bra sidoskydd ge-
nom god sarghöjd. Upplägget ger god passage genom 
sittbrunnen. Som traditionen bjuder, är sittbrunnen 
på en Hallberg-Rassy synnerligen välskyddad. Sitt-
brunnslängden är generösa 2,83 m, inte mindre än 42 
cm längre än på föregångaren 342. Det är lätt att kliva 
ombord akterifrån.

Dubbla roder
Roderarrangemanget har liksom framgångs-

rika Hallberg-Rassy 44 dubbla roderblad. Det ger en 
lättstyrd och lättkontrollerad båt under alla seg-
lingsförhållanden, i synnerhet i tufft väder. Eftersom 
roderytan minskar jämfört med ett roder, minskar 
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Helt nya Hallberg-Rassy 340
Världspremiär på Öppet Varv 25-27 augusti 2017

också roderlasterna och därmed ökar säkerhetsfak-
torn. Varje roder har dubbla självjusterande roder-
lager, vilket ger en lättgående roderkonstruktion i alla 
lägen.

Ren däckslayout
Det finns två vinschar på varje sittbrunnssarg. 

Det medger eldrift utan att störa ståhöjder i inred-
ningen. Det finns förvaringshål för överskottslinor 
akter om fallstopparna. Det ger en ren, uppstädad, sitt-
brunn. Även däckslayouten är uttalat ren, med under-
däcksrulle för förseglet, dolda fall till sittbrunnen, alla 
fyra skylightluckorna flushmonterade och ev elektrisk 
ankarvinsch monterad under däck.

Möjlighet till fällbar badplattform
En nyhet för den här storleksklassen är att det 

finns möjlighet att beställa en stor utfällbar badplatt-
form. När plattformen är stängd, uppstår en ele gant 
stängd akterspegel. Som standard finns en plattform 
akter om rorsman och ett steg ned till vattnet.

Modernt segelplan
Segelplanet är modernt. Fockrullen är en Furlex 

TD med underdäcksrulle. Toppvant och undervant 
är uppdelade med separata röstjärn, för lätt passage på 
däck, bra skotning av genuafocken samt bred, stadig 
stagning av masten. En akterstagssträckare med utväxling 
på hela 1:32 är standardutrustning. Förseglet är endast 
lätt överlappande, vilket gör det lätt att slå. Här finns 
även en möjlighet till ett arrangemang för självslående 
fock. Vattenlinjen är 10,1 m, hela 1,01 meter längre än 
på föregångaren 342. Enligt Frers fartdiagram kommer 
en lastad Hallberg-Rassy 340 att logga 7,31 knop vid 90 
graders vindinfall i bara 5 meter per sekund sann vind.

Mängder med naturligt ljus
Det finns fyra stycken flushmonterade skylights och 

sex öppningsbara sidofönster samt tre skrovfönster. Alla 
fönster och skylights har klarglas, utom den i toalettut-
rymmet, som är mjölkfärgad, för att släppa in ljus, utan 
att medge insyn. Hallberg-Rassy 340 har mängder med 
naturligt ljus och god ventilation genom hela inredningen.
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Axiom är Raymarines nya revolutionerande 
serie multifunktionsdisplayer. Med högre 
prestanda, intuitivt interface ger Axiom 
dig spjutspetsteknologi för oöverträ� ad 
kännedom om allt som händer 
både över och 
under vattenytan.

Raymarine är stolta över att vara 
den huvudsakliga leverantören av 
marinelektronik till Hallberg Rassy.

210 x 297 AXIOM for Hallberg Rassy (Sweden).indd   1 19/06/2017   09:50

Die innovativen Axiom 
Multifunktionsdisplays von Raymarine 
defi nieren die Navigation an Bord neu. 
Mit einer schnelleren Performance, 
intuitiven Bedienung und 
richtungsweisender Technologie 
wird der Tag auf See zu einem 
unübertro enen Erlebnis.

Raymarine ist stolz, der Hauptlieferant 
für Marineelektronik von Hallberg Rassy 
zu sein.

210 x 297 AXIOM for Hallberg Rassy (Germany).indd   1 19/06/2017   09:50
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Luftig inredning
Inredningen är ovanligt luftig. Salongssofforna är 

2,00 m långa och ligger längre akterut än brukligt. Det 
ger särskilt god bredd och volym i inredningen. Mast-
stöttan står ur vägen i direkt anslutning till huvud-
skottet. Genom ett designtrick bidrar även pentryt till 
en ovanligt generös luftighet i salongen.

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

De ventilerade skåpsluckorna är flushmonterade 
och har osynliga gångjärn med inbyggda ändstoppare, 
så att luckan inte slår i övriga inredningen.

Förpiken är väldigt rymlig och att anse som 
båtens ägarkabin. Kojmåtten är hela 2,04 m lång, 
1,98 m i akterändan och generösa 62 cm i fotändan. 

Förpiken har två egna byråer och två stora garderober, 
två öppningsbara sidofönster samt skylight.

Toalettutrymmet har utmärkt ventilation med 
både öppningsbart sidofönster och skylight. Avställ-
ningsytan och handfatet är i kompositsten. Hålltanken 
kan tömmas antingen till havet eller via däcksuppsug-
ningsbeslag och är standard utrustning.

Också akterkabinen är väl tilltagen med en riktigt 
bred koj, rejäla 173 cm i huvudändan och enorma 142 
cm i fotändan.

För framtiden
Nya Hallberg-Rassy 340 ersätter Hallberg-Rassy 

342 som byggts i 328 exemplar under tretton år. Trots 
att nya 340 är större och erbjuder mer än 342, kostar 
den nya modellen inte mer segelfärdig än den gamla. 
Samtidigt justeras standardutrustningen, både uppåt 
och nedåt, för att motsvara förväntningarna för 2018 
och väldigt många år framöver.

Axiom är Raymarines nya revolutionerande 
serie multifunktionsdisplayer. Med högre 
prestanda, intuitivt interface ger Axiom 
dig spjutspetsteknologi för oöverträ� ad 
kännedom om allt som händer 
både över och 
under vattenytan.

Raymarine är stolta över att vara 
den huvudsakliga leverantören av 
marinelektronik till Hallberg Rassy.

210 x 297 AXIOM for Hallberg Rassy (Sweden).indd   1 19/06/2017   09:50



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:



Föredrag på Öppet Varv:  
fotografering med Rick Tomlinson
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Som traditionen bjuder, kommer det att hållas ett 
intressant föredrag på lördagkvällen under Öppet 
Varv. Föredraget kommer att hållas på engelska av 
Rick Tomlinson, en av de allra bästa båtfotograferna i 
världen, och som dessutom regelbundet gör jobb för 
Hallberg-Rassy. Rick kommer att berätta om hur han 
fotograferar och han kommer även att visa foton från 
kappseglingar och arktiska seglingar. 

Rick Tomlinson gjorde sitt namn genom att 
fånga Whitbreadbåtarna på bild i Söderhavets mest 
förrädiska vågor under Whitbread Round The 
World Race. Han började som frilansfotograf och 
hans foton från båten The Drum publicerades i 
Yachting World och Seahorse 1985. 

Rick är född 1958 och växte upp på Isle of 
Man, där hans intresse för segling började. Han 
tillbringade mycket tid på havet i racingbåtar och 
drömde om att en dag få tävla i Whitbread Race. 
Rick anslöt sig till byggruppen för Maxi Colt Cars. 
Båten kom att ägas av popgruppen Duran Durans 
kända sångare Simon le Bon och döptes därmed om 
till "Drum". Genom att vara en del av byggruppen 
fick Rick möjlighet att vara med som besättnings-
medlem ombord på Drum.

Efter näradödenupplevelsen i Fastnet Race 
när kölen bröts av blev båten snabbt reparerad och 
kunde starta i Whitbread Round The World Race 
1985. Rick var en av besättningsmedlemmarna. 
På Drum blev Rick erbjuden att fotografera och 
startade racet med en Nikon och 20 rullar film. 
Hans foton blev en stor succé och visade livet om-
bord och även fina foton som fångade nätterna på 
Söderhavet.

Det blev slutligen fyra Whitbread Round The 
World Race ombord på Drum, The Card, Intrum 

Justitia och de två EF teamen 1997 där han var med 
på uppdrag av National Geographic. Rick har varit 
den officiella fotografen för Volvo Ocean Race och 
för GBR Challenge i America´s Cup och flera andra 
projekt. Mellan racen har Rick rest mellan många 
regattor runt om i världen, oftast genom att följa 
båtarna från helikopter eller följebåtar för att hitta 
den bästa vinkeln.

Förutom kappsegling har Rick utökat sina 
färdigheter i expeditioner och annan fotografering 
på platser som Arktis och Antarktis, Chile, Alaska, 
Västindien och Afrika. 

Anmälan nödvändig
Föredraget kommer att hållas lördagen den 26 

augusti 2017 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 
400:- SEK per person. Detta inkluderar middagen med 
dricka. För anmälan, var god meddela namn på alla 
deltagare, antal personer, mejladress och mobil nummer 
och betala in beloppet på i första hand bankgiro 
541-2051, och i andra hand kortbetalning med Visa, 
Eurocard eller Mastercard med kortnamn, kortnumm-
er, giltighets datum, CVX2-kod (CVX2-kod 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.

Rick Tomlinson
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Li-ION ULTRA
Having perfected the legendary Lithium Ion bat-
tery in a few key areas, Mastervolt has developed 
an unrivalled 2500 or 5000 Wh powerhouse.
The MLI Ultra has an ultra-long lifespan that offers 

efficient and safe use of the Li-ion cells; and inte-

system. 

LI-ION POWER

www.mvs.se

18:e fria ARC-supporten 
för Hallberg-Rassybåtar 

För 18: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 12 november till fredagen 
den 17 november 2017.

ARC står för Atlantic Rally for Cruisers och 
seglas från Gran Canaria till St Lucia i Karibien. Förra 
året vann flera Hallberg-Rassy sina respektive klasser 
i ARC och ARC+. I år medverkar inte mindre än 27 
Hallberg-Rassybåtar i ARC och ARC+ från 31 till 64 
fot.

Alla deltagande Hallberg-Rassybåtar i ARC kon-
taktas av varvets support.

Reportage i Sveriges  
Radio om Hallberg-Rassy  
Sveriges Radio P4 har gjort ett reportage om Hallberg-
Rassy med tanke på den goda orderingången för varvet. 
Inslaget går att streama online: :  
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=
125&artikel=6621900
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Den tappra båten sjönk inte



Detta är ett snabbt men inte rekommenderat sätt 
att få ned masten när säsongen börjar gå mot sitt 
slut.

Ett danskt katamaranfartyg, en servicefärja för 
vindkraftverk, hade motortrubbel och kunde inte 
bromsa in. Båten kolliderade med en polsk Hallberg-
Rassy 312. Båda båtarna blev skadade och segelbåtens 
mast blev nedkörd. Hallberg-Rassy 312:an hade just 
tankat och besättningen var i land för att reglera betal-
ningen så som tur var fanns ingen ombord när olyckan 
skedde i Barhöft i Tyskland i oktober 2016. Fartyget 
med maskinbekymmer byggdes 2011 och kan ta upp 
till 12 passagerare.
        Det här är båtägarnas egna berättelse: Vi är 
seglare i 35-årsådern, från Polen. I mitten av septem-
ber gick vår dröm med att köpa en Hallberg-Rassy 
312 i uppfyllelse. Vi köpte den 36 år gamla båten i 
Nederländerna. Det är en Hallberg-Rassy 312 numm-
er 36, byggår 1980. Vi seglade från Scharendijke i 
Nederländerna under en veckas tid tills den gamla, 

goda Volvo Penta MD 11 gick sönder. Vi blev tvung-
na att stanna i Warnemünde, i närheten av Rostock 
i Tyskland. Efter två veckor när motorn var bytt, 
fortsatte vi vår resa mot vår Hallberg-Rassys nya hem 
i Polen. En tidig morgon kastade vi loss och seglade 
mot Stralsund. Efter över 40 sjömil stannade vi för att 
tanka och äta i hamnen i Barhöft. 10 minuter efter 
att vi förtöjt båten ordentligt, krockade en dansk ka-
tamaran som utför servicearbeten på vindmöllor med 
vår båt...våra drömmar krossades...Vi var glada över 
att vi inte var där just då, eftersom vi kunde dött eller 
blivit svårt skadade. Den tappra båten sjönk inte, 
utan tillät oss att hämta våra personliga tillhörigheter. 
Nu är våra hjärtan krossade, liksom hennes. Vi kände 
oss så glada och speciella under den här korta tiden 
som vi haft henne. Nu håller försäkringsbolagen på 
att undersöka om hon går att laga eller inte. Vi vet 
inte hur denna olycka kommer att sluta. Vi önskar att 
vi bara kan vakna upp ur denna hemska dröm och 
fortsätta vår resa till hennes nya hemmahamn.

Magnus Rassy to the right accepting the award
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Krossad båt och krossad dröm  
för nyblivna polska Hallberg-Rassy 312-ägare

Båtägaren med krossad båt och krossad dröm

Den tappra båten sjönk inte

Ny bok:  
Båtbyggare på Orust  

En ny och mycket intressant bok om båtbyggeriets 
historia på Orust har släppts, både i svensk och engelsk 
upplaga. Av bokens 289 rikt illustrerade sidor handlar 
38 om Harry Hallberg, de två generationerna Rassy 
och Hallberg-Rassy. Många detaljer avslöjas, även 
sådana som inte tidigare varit allmänt kända. Köp Ditt 
exemplar för 290 SEK på www.hr-parts.com eller ett 
signerat exemplar på Öppet Varv 25-27 augusti 2017. 
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British Kiel Yacht Club har haft fem olika flottor med 
nya Hallberg-Rassybåtar, totalt inte mindre än 54 nya 
båtar.

Klubben BKYC har nu tyvärr stängts ned. 
Innan dess hedrade Hallberg-Rassy klubben och 
särskilt Mr Baz Ennels och Mr Chris Wrigley, som 
länge arbetat för klubben. Hallberg-Rassy och 
BKYC har haft ett långt och gott samarbete som 
sträckt sig över årtionden. Den första Hallberg-
Rassyflottan var tolv 29-fotare år 1989.

Den nuvarande flottan av tio Hallberg-Rassy 
342 har flyttats från Kiel i Tyskland till södra 
England. Där kommer flottan att fortsätta hos Joint 
Services, Adventurous Sail Training Center, känt 
som JSASTC i Gosport, Storbritannien. Syftet med 
JSASTC är att genom havssegling utbilda ledar-
egenskaper och andra färdigheter viktiga för den 
brittiska militären.

Flotta med tio  
Hallberg-Rassy 342  

flyttades från Tyskland 
till England

Helt nya Hallberg-Rassy 340 har redan 
nominerats till ett pris, "Bluewater Cruiser 
of the Year" av tidningen Sailing Today 
från Storbritannien. Du kan rösta på 
Dina favoriter och vinnaren kommer att 
presenteras på Southampton Boat Show i 
september 2017. Röstningsmöjligheten har 
nu öppnat på www.sailingtoday.co.uk. Du 
kan rösta i en kategori, eller flera, eller alla, 
så som Du själv önskar. Gå in och rösta på 
Din favorit idag.

Hallberg-Rassy 340  
nominerad för pris  

- du kan rösta

Chris Wrigley mottar halvmodell från Magnus Rassy

Ny på Parts 
Ludvig Andersson hälsas väl-
kommen till Hallberg-Rassy Parts. 
Ludvig börjar 21 augusti 2017.

Hallberg-Rassy Parts har flyttat in i nya 260 m2 stora 
butikslokaler. Dessa ligger direkt i varvets hamnom-
råde med ett stort naurligt flöde av båtmänniskor i 
området. Hallberg-Rassy Parts har som vanligt öppet 
varje vardag hela sommaren. www.hr-parts.com

Ny 260 m2 butik  
för Hallberg-Rassy Parts

39 stycken Hallberg-Rassybåtar seglade i juni 2017 en 
omtyckt Hallberg-Rassy Tour i Nederländerna. Bilder 
hittar man på www.klaaswiersma.photoshelter.com

39 båtar i holländskt rally



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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Lewmar Revo™ Backwinding winch

Lewmar Southmoor Lane, Havant, Hampshire, P09 1JJ UK   |  Email: info@lewmar.com  |  www.lewmar.com

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™ Back winding winch is offered as primary winch enabling sailors to trim sails both in and out with the touch of a button.
•  Revo self-tacking function allows for smooth transition from one tack to another, easing the leeward sheet whilst grinding in 
    the windward simultaneously.
•  Revo winches are available in 5 different size options to cover most applications.
•  Two speed manual override for racing and crew training.  
•  Direct size for size upgrade from standard Evo winch to Revo equivalent.

För 17:e gången höll Hallberg-Rassy-dealern Free State 
Yachts i Maryland, USA, en Hallberg-Rassy-träff för 
nuvarande och blivande Hallberg-Rassyägare i Deale, 
MD, USA. John och Amanda Neal, som seglat otroliga 

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

200 000 sjömil med deras Hallberg-Rassy 46 "Mahina 
Tiare III" höll ett föredrag och det bjöds på tradition-
ellt svenskt smörgåsbord.



Visst handlar segling om naturens krafter och all den utrustning och kunskap som du 
förlitar dig på för att fånga de bästa vindarna. Men också om att alltid kunna lita på att 
din motor fungerar närhelst du behöver den. Volvo Penta – exklusiv motorleverantör 
till Hallberg-Rassy. WWW.VOLVOPENTA.SE

EN FRÅGA OM 
TILLFÖRLITLIGHET

Det traditionella partyt för alla deltagande Hallberg-
Rassy-besättningar i ARC hölls i november 2016.  
Partyt var mycket uppskattat. Hallberg-Rassy- 
besättningar från Sverige, Finland, Tyskland, Belgien, 
Nederländerna och Italien deltog i ARC och ARC+. 

Hallberg-Rassy-Party i samband med ARC 2016
ARC står för Atlantic Rally for Cruisers och seglas med 
start från Gran Canaria till St Lucia i Västindien.  
 
För gratis ARC-support, se sidan18.
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www.facebook.com/hallbergrassy      www.instagram.com/hallbergrassy      www.hallberg-rassy.com
www.facebook.com/oppetvarv     www.instagram.com/oppetvarv      www.oppetvarv.com 

Öppet Varv helgen 25-27 augusti 2017

- EtablErat 1943 -
Aktersittbrunnsbåtar: Hallberg-Rassy 310 - 340 - 372 - 412  Mittsittbrunnsbåtar: 40 Mk II - 44 - 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 24:e året i rad, är det dags 
för årets båthändelse. Och som vanligt blir det 
Skandinaviens största segelbåtsmässa. Vi bjud-
er också in alla båttillverkare och andra företag 
inom marinbranschen under helgen. Det komm-
er att bli fler segelbåtar på Öppet Varv 2017 än 
2016. Båtar från minst åtta olika länder kom-
mer att visas upp. Det blir minst fem premiärer. 
Även på tillbehörssidan finns ett brett utbud 
av motorer, rigg, segel, navigations utrustning, 
strömförsörj ning, försäkring, värmare, kläder, 
segelklubbar, vinterlagring m m. 

Fredag och lördag mellan kl 10.00 och 18.00, 
och söndag kl 10.00-16.00, visas Hallberg-Rassy 
310, 340, 372, 40 Mk II, 412, 44, 55 och 64 
i vattnet. För helt nya Hallberg-Rassy 340 blir 
det världspremiär. Hallberg-Rassy 310, 340, 372, 
40 Mk II, 412, 44, 48 Mk II och 64 komm er 
att finn as under bygg nation i olika stadier inne 
i varvet.  Vid vissa stationer i varvet pågår båt-
byggeri 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 möjlighet till i 

begränsad omfattning måndagen den 28 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 kände fotografen Rick Tomlinson. Föredraget 
hålls på engelska. För anmälan, se sidan 17.

Övernattning
Vill Du stanna över natten, finns ett flertal ho-
tell att välja bland. Vi föreslår att Du ordnar 
detta snarast. 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, 
Euro way Hotel, Göteborg, 031 58 07 50, Stock-
ens Camping (lägenheter) 0304 51100, Tofta 
Gård (vandrarhem) 0304 50380, Bed & Break-
fast 12 km från varvet, tel 0731 827126. Fler tips 
på bland annat hela 125 hotell i göteborgs trakten 
finns på  www.hallberg-rassy.com samt  
www.oppetvarv.se


