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• Alla modeller: Arbetsytan i Corian i pentry samt toa-
lettutrymmen har fått en ny färg
• Alla modeller där teakbänkar på akterpulpit beställs: 
Snyggare installation med kupolmuttrar på undersidan
• Alla modeller med Knappsegling:  Förbättrat utföran-
de på knapparna med skyddande silikonhätta

• Alla modeller får brandvarnare installerat som standard 
i salongsområdet 
• Hallberg-Rassy 310-44: Läslamporna uppgraderas till 
tidsenlig design i dimbart LED-utförande 
• Hallberg-Rassy 44: Ett extra stuvutrymme under 
frysen i det större linjära pentryt

Ständiga förbättringar för modellår 2019

42 båtar i holländsk  
Hallberg-Rassy Tour 

42 Hallberg-Rassybåtar deltog i den populära Hallberg-Rassy Tour i 
Nederländerna i juni 2018. 

Photo: Salty Colours - Laurens Morel - Nova Yachting

Not all folding propellers are alike
One brand stands out from the rest 

 • Superior stopping power 
 • Lowest drag of all
 • With or without overdrive

www.gori-propeller.com



Tyska Hallberg-Rassy 37:an “Thyra” har vunnit At-
lantic Rally for Crusiers totalt. Thyra vann bland 127 
startande båtar. Priset kallas för “The Jimmy Cornell 
Trophy”, vilket är till totalvinnaren bland enskrovs 
cruisingbåtar. 

Längsta vägen snabbaste vägen
Thyra tog den längsta rutten i klass H, hela 264 sjömil 
längre än tvåan i klassen. Thyra hade bra fart och var 
trots den långa vägen ändå första båt i mål i grupp 
H. Har Du en Hallberg-Rassy, gillar Du att vara ute 
till havs, men Du gillar också att bli första båt i mål! 
Denna prestation räckte inte bara att vinna kategori 
H men även till totalseger bland enskrovs kölbåtar.
       Thyra vann med bred marginal, imponerande 23 
timmar, 11 minuter och 4 sekunder på beräknad tid 
före tvåan totalt.

Även en Hallberg-Rassy 48 Mk II klassegrare
Även brittiska Hallberg-Rassy 48 Mk II “Blonde 

Längsta vägen också snabbaste vägen till Karibien  
Hallberg-Rassy totalsegrare i Atlantic Rally for Cruisers

Moment” gjorde riktigt bra ifrån sig och vann sin 
grupp F.

Ett varmt grattis till de vinnande besättningarna 
på “Thyra” och “Blonde Moment”.

Rapport från totalsegrarna
En rapport från ARC-vinnande tyska Hallberg-

Rassy 37:an ”Thyra”:
Vi har kommit fram till St Lucia och allt är väl. 

Det var en fantastisk segling över Atlanten. Vi tog den 
längsta vägen av alla, 3 164 sjömil mot möjliga 2 700 
och 264 sjömil längre väg än tvåan i kategorin. Men vi 
hade fin fart hela tiden och vi blev både första båt i mål 
på seglad tid i klassen och även etta efter handikapp. 
Femton båtar upp till 43 fot deltog i vår grupp H. Thyra 
seglade perfekt, som ett schweiziskt urverk. Det enda verk-
tyg vi behövde använda var för att rensa fisken vi fångade 
och för att filéa den.

Bästa hälsningar från Lina, Werner och Rolf

Hallberg-Rassy 48 Mk II klassegrare Hallberg-Rassy 37 ARC totalsegrare
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Den vinnande besättningen på Hallberg-Rassy 43 Mk II "Vela"

Hallberg-Rassy 412 har vunnit priset för "Årets Produkt" 
i samband med Korea International Boat Show 2018. 
Juryn säger: “Ett erkännande av ett stort bidrag till ut-
vecklingen av Koreas fritidsbåtsbransch  genom att införa 
överlägsen teknik i utländsk produkt i Republiken Korea" 

Hallberg-Rassy 412  
vann priset  

Årets Produkt i Sydkorea

I den populära och traditionella Schiffahrtsregatta i 
Tyskland, vann två olika Hallberg-Rassybåtar varsin 
klass. Det är Hallberg-Rassy 40:an "Louise" samt 
Hallberg-Rassy 43 Mk II "Vela" som vardera blev  
klassegrare. 132 båtar startade och denna gång rådde 
väldigt lätta vindförhållanden. Det räckte nätt och jämt 
för att ta sig runt banan. De två Hallberg-Rassybåtarna 
som vann sina klasser kom 3:a respektive 4:a totalt.
       Ett stort grattis till besättningarna på "Louise" 
och "Vela".

Dubbelt Hallberg-Rassy 
i topp  

i Schiffahrtsregatta

I avsnittet som sändes måndagen den 11 september 
2017 i den populära danska serien "Rita" i dansk TV2, 
visades en Hallberg-Rassy upp.

Hallberg-Rassy  
på dansk TV2

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.
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Mr Miguel Carrion Mr Jordi Olesti
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Hallberg-Rassy har en nygammal återförsäljare för 
Spanien; OLMARINE. Många känner till Miguel 
Carrion, som arbetat för Hallberg-Rassy i årtionden. 
Hans affärspartner är Jordi Olesti. Deras försäljnings-
kontor ligger i Les Botigues de Sitges nära Barcelona.

Nygammal importör för Hallberg-Rassy i Spanien
OLMARINE
Port Ginesta - local 720
ES-08860 Les Botigues de Sitges (Barcelona)
Tel +34 620275011 
info@olmarine.es

Sjögården har öppnat igen
Sjögården, tvärs över gatan från Hallberg-Rassy, har 
öppnat upp igen.
       Den 4 juni 2018 startade man med Dagens 
Lunch, som kommer att finnas vardagar året runt. 
Senare, i god tid innan Öppet Varv 24-26 augusti 
2018, blir det även helgöppet med a la carte i restau-
rangen och också på vardagkvällar.
       Restaurangen heter Verhas, en sammandragning 

av Veronica Hakemo’s, som driver stället.
       Mellan den 1 juni och siste augusti öppnar man 
upp 40 av de 52 rummen för uthyrning, som pensio-
nat. Priset blir låga 500:- för enkelrum och 1 100:- 
för dubbelrum. Ev städ tillkommer med 300:- och 
lakan 100:-.
       Rumsbokningar görs till hotellellos@gmail.com, 
tel 0304 51 333. Webbsida verhas.se



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

Hallberg-Rassy 44 har vunnit andra pris i Adriatic 
Boat of the Year 2018 i kategorin Cruiser över 41 fot 
upp till 60 fot.

Hallberg-Rassy 44  
prisvinnare i Adriatic 
Boat of the Year 2018

Medalj till  
Christoph Rassy

Christoph Rassy har tilldelats Tore Herlin-medaljen 
för sina insatser inom båtbyggeri. Priset delades ut av 
Svenska Kryssarklubben SXK i februari 2018. Chris-
toph Rassy är idag 83 år och sedan många år tillbaka 
pensionerad. Hallberg-Rassy är fortsatt familjeägt 
och familjedrivet. Enligt ett färskt uttalande av 
båtjournalisten Curt Gelin drivs Hallberg-Rassy ”av 
seglare med hjärta och hjärna”. 

Christoph Rassy. Foto: Peter Junermark



Han KIM, i mitten på bilden med Hallberg-Rassy-
keps, från Gin-A Co. Ltd., återförsäljare för Hallberg-
Rassy i Sydkorea, har deltagit i Hans tredje Rolex 
Sydney Hobart Yacht Race, som gick i december 2017. 
Han var navigatör i det sydkoreanska laget Sonic, som 
kappseglade en TP 52 och kom på 20:e plats av 102 
båtar. Han var 2015 den första korean att delta i denna 
kända kappsegling, som del av sin satsning i Clipper 
Round the World Race 2015-2016. Hans mål är att ge-
nomföra tio Rolex Sydney Hobart innan han går vidare 
till andra Rolex-kappseglingar.
       "För mig handlar segling inte bara om båtar och själva 
trippen, det handlar också om människor och gemenskap", 
säger Han. "Jag gillar att vara omringad av fantastiska 
människor som delar min passion för segling".
       I augusti detta år planerar Han att arrangera ett 
rally från Ywosu till Vladivostok, seglandes sin nya 
Halllberg-Rassy 412 Gina, tillsammans med Hans väns 
Hallberg-Rassy 42F Excursion. Det kommer att bli 
en segling på drygt 600 sjömil som sträcker sig mellan 
Japans västkust och de båda Korea.
       I framtiden hoppas Han på att få ihop fler Hallberg-
Rassybåtar från Korea till Alaska, utefter den japanska 
och ryska kustlinjen och sedan ögruppen Aleuterna.
       Vi ser fram emot att följa Hans seglingar i Hall-
berg-Rassybåtar.
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Hallberg-Rassy 412 har nominerats till Boat of the 
Year 2018 av Cruising World magazine i USA.
       Detta årliga pris ges till de mest framstående nya 
modellerna som introducerats på den nordamerikanska 
marknaden innevarande säsong.
       Hallberg-Rassy 412 hade amerikansk premiär på 
segelbåtsmässan i Annapolis, Maryland, 5-9 oktober 
2017. De nominerade båtarna gås noggrant igenom 
av en oberoende expertjury, genom ingående prover i 
samband med mässan och efter mässan.

Hallberg-Rassy 412  
nominerad till  

Boat of the Year i USA

Hallberg-Rassy 412 är också nominerad för Best 
Boats 2018 av båttidningen Sail från USA. 

Hallberg-Rassy 412  
nominerad till  

Best Boats 2018

Hallberg-Rassys åter-
försäljare från Sydkorea 
seglade Sydney Hobart



2018 års upplaga av traditionella "Hallberg-Rassy-Rallyt 
där alla vinner" hade nytt deltagarrekord, 116 seglare i 
43 Hallberg-Rassybåtar deltog. 
       Äldst båt var en 24 fots Misil II från 1970-talet 
och nyaste båt en helt nylevererad Hallberg-Rassy 310 
hemmahörande i Sydkorea. Alla seglare hade två mycket 
trevliga dagar tillsammans. På fredagen den 15 juni 
serverades en Västkustbuffé och på lördagen den 16 juni 
klassisk Oxfilé med potatis och rödvinsås. 
       Också vädergudarna gillade Hallberg-Rassy-Rallyt, 
med fint väder med både mycket solsken och lite moln 
Resultat 
Hallberg-Rassy Misil II "Misil FourFourtyOne", DE/NO   Nytt rekord i tidig start..! En timme tidigare..?
Hallberg-Rassy 26 "Kristina", Sverige    Snabbaste och enda Hallberg-Rassy 26
Hallberg-Rassy 312 Mk I "Sailor Girl", Sverige   Snabbaste och enda Hallberg-Rassy 312 
Hallberg-Rassy 310 "Santa Maria", Sydkorea   Båten med längst väg hem (Sydkorea)
Hallberg-Rassy 34 "Khamsin", Sverige   Snabbaste Hallberg-Rassy 34 med livflotte ovanför skjutluckan
Hallberg-Rassy 34 "Lily", Sverige    Vinnare av högst byggnummer på båten
Hallberg-Rassy 34 "Mare Uti", Sverige   Enda Hallberg-Rassy 34 med radar på masten
Hallberg-Rassy 34 "Matilda", Sverige    Hela flottans bästa start 
Hallberg-Rassy 34 "Månstrålen", Sverige   Vinnare av Hallberg-Rassy 34 mästerskapet
Hallberg-Rassy 34 "Susanna", Sverige   Snabbaste och enda HR 34 med högglanslackad fotlist
Hallberg-Rassy 34 "Too-Ticki", Sverige   Snabbaste och enda Hallberg-Rassy 34 med vindgenerator 
Hallberg-Rassy 342 "Filippa", Danmark   Snyggaste peruker 
Hallberg-Rassy 342 "Filuren", Sverige   Snabbaste och enda HR 342 med röd, blå och vit gennaker
Hallberg-Rassy 342 "Happie", Sverige   Snyggaste palmen på akterpulpit
Hallberg-Rassy 342 "Kirsikka", Norge   Snabbaste Hallberg-Rassy 342
Hallberg-Rassy 342 "Zephyros", Sverige   Inte gått i mål..? Inte startat..?
Hallberg-Rassy 340 "Rassker 340", Tyskland/Sverige  Snabbaste och enda Hallberg-Rassyåterförsäljaren
Hallberg-Rassy Rasmus 35 "Safi", Danmark   Snabbaste och enda Hallberg-Rassy 35 Rasmus
Hallberg-Rassy 352 "Eliza II", Finland   Snabbaste och enda Hallberg-Rassy 352
Hallberg-Rassy 36 "Juwel", Tyskland    Snabbaste och enda Hallberg-Rassy 36 med dinge på aktern
Hallberg-Rassy 36 Mk II "Zephyr", Sverige   Snabbaste Hallberg-Rassy 36 (och seglade rätt väg i år)
Hallberg-Rassy 37 "Aquila", Sverige    Snabbaste Hallberg-Rassy 37
Hallberg-Rassy 37 "Rönnerdahl", Sverige   Längst radarmast 
Hallberg-Rassy 37 "Wanderer", Belgien   Mest belgiska båten
Hallberg-Rassy 372 "jovel", Tyskland    Snabbaste och enda tyska Hallberg-Rassy 372
Hallberg-Rassy 372 "Tess", Sverige    Snabbaste Hallberg-Rassy 372
Hallberg-Rassy 382 "Aquila", Tyskland   Minst sjömil..?
Hallberg-Rassy 40 "Castellanus", Sverige   Snabbaste Hallberg-Rassy 40 Mk I
Hallberg-Rassy 40 "Joyce", Danmark    Vinnare av det danska Hallberg-Rassy 40 Mk I mästerskapet
Hallberg-Rassy 40 Mk II "Curry", Tyskland  Kryddstarkaste båten
Hallberg-Rassy 412 "Alida", Sverige    Snabbaste Hallberg-Rassy 412
Hallberg-Rassy 412 "Elvine", Sverige    Gladaste besättningen
Hallberg-Rassy 42F Mk II "Irconsa", Sverige   Den bästa och enda Hallberg-Rassy 42F
Hallberg-Rassy 43 "Hilda", Sverige    Snabbaste Hallberg-Rassy 43 Mk I från svenska ostkusten
Hallberg-Rassy 43 "Sid", Sverige    Snabbaste Hallberg-Rassy 43 Mk I
Hallberg-Rassy 43 Mk II "Rackar'n", Sverige   Snabbaste Hallberg-Rassy 43 Mk II
Hallberg-Rassy 44 "Hallberg-Rassy 44", Sverige   Förbrukat mest bränsle..? (fotobåt)
Hallberg-Rassy 44 "Castella", Schweiz  Första båten att passera mållinjen 
Hallberg-Rassy 44 "Miann", Sverige    Största CodeZero-seglare 
Hallberg-Rassy 44 "Sialia", Norge    Snabbaste och enda Hallberg-Rassy 44 med hardtop
Hallberg-Rassy 46 "Dunett", Sverige    Snabbaste Hallberg-Rassy 46 med originalsegel
Hallberg-Rassy 46 "Friesland V", Tyskland   Snabbaste Hallberg-Rassy 46 med hardtop
Hallberg-Rassy 48 "Karoline", Danmark   Största båt

Nytt rekorddeltagande: 43 båtar  
i Hallberg-Rassy-Rallyt där alla vinner 2018

och 4 m/s från sydväst, men på kvällen efter seglingen 
kom en hel del regn. 
       Som traditionen bjuder, fanns ingen tidtagning 
och bara vinnare. Varje båt vann någon kategori, med 
generösa priser i form av t ex en fällcykel, en Raymarine 
Axiom MFD kartplotter, två invertrar, en sprayhood, 
flera automatiska livvästar, LED-belysning, verk-
tygsuppsättningar, kläder, seglarväskor, en stereo och 
mycket mer.
       Boka redan nu in 14-15 juni 2019, då går nästa års 
upplaga av "Hallberg-Rassy-Rallyt där alla vinner" av stapeln. 
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Schweiziska Hallberg-Rassy 44 "Castella", första båt i mål

Svenska Hallberg-Rassy 43 "Sid"

Danska Hallberg-Rassy 40 "Joyce"



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

Schweiziska Hallberg-Rassy 44 "Castella", första båt i mål

Svenska Hallberg-Rassy 43 "Sid"

Danska Hallberg-Rassy 40 "Joyce"



Tretusen procents  
trafikökning när  
smygtitt på nya  

Hallberg-Rassyn visades 
På Öppets Varvs hemsida www.oppetvarv.se visades 
under några dagar i januari, i många olika steg, smyg-
tittar på det som skulle komma att bli nya Hallberg-
Rassy 57. Hänvisningar från Instagram och Facebook 
fanns också. Normalt sett är det hundra olika besökare 
varje dag på www.oppetvarv.se i januari, inte illa för 
en mässa som hålls i augusti. När smygtittarna visades, 
ökade plötsligt trafiken med omkring tretusen procent! 
       Världspremiär för helt nya Hallberg-Rassy 57 
kommer att ske på Öppet Varv 24-26 augusti 2018.

Ny båtkran  
med inbyggd mastkran

Hallberg-Rassy har invigt en ny fin båtlift med hög 
kapacitet och inbyggd mastkran.
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Hallberg-Rassy har nominerats till German Design 
Award 2019. 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.

Hallberg-Rassy  
nominerad till  

German Design Award 
2019
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Nu kan alla Hallberg-Rassyägare ansluta sig till Hall-
berg-Rassy Connection. Detta är en internationell 
klubb med bas i Holland. Dess mål är att organisera 
seglingar och vinterevenemang och den är öppen för 
alla Hallberg-Rassyägare.
       På en mycket kort tid har fler än 160 Hallberg-
Rassyägare från Nederländerna, Tyskland och Belgien 
anslutit sig, vilket visar på ett stort intresse.
       Den 14 januari 2018 anordnades det första vinter-
evenemanget på den berömda holländska Royal Dutch 

Club ”De Maas” i Rotterdam. 133 stycken Hallberg-
Rassyägare och dess besättningsmedlemmar från 
Holland, Belgien och Tyskland deltog. Den mycket 
entusiastiske ordföranden, Robbert-Jan Poerstamper, 
presenterade klubbens planer. Många nya ideér föddes. 
Som avslutning hölls två föredrag om ”Lev din dröm” 
om segling med en Hallberg-Rassy 48 (runt Azorerna) 
och en medelhavssegling på en Hallberg-Rassy 46.
       Mer information finner Du på  
hallbergrassyconnectie.com

Hallberg-Rassy Connectie

Stefan Hammerbäck är Hallberg-Rassys nya 
inköpschef. Stefan ersätter Peter Abrahamsson, som 
går över till en annan avdelning inom företaget, som 
arbetsledare i produktion.

Ny inköpschef Tvåskift
På grund av tydligt ökad efterfrågan, särskilt efter 
Öppet Varv och Boot Düsseldorf, växlade Hallberg-
Rassy under vintern upp delar av produktionen till att 
köra tvåskift, sju dagar i veckan, under begränsad tid.

 
Till vänster Frenk van Vliet ochtill höger Robbert-Jan Poerstamper, bägge från Hallberg-Rassy Connectie.   
i mitten Magnus Rassy



Helt nya Hallberg-Rassy 57
Världspremiär på Öppet Varv 24-26 augusti 2018

Världspremiären för helt nya Hallberg-Rassy 57 
blir på Skandinaviens största segelbåtsmässa, Öppet 
Varv, 24-26 augusti 2018. Den här nya långfärdsbåt-
en följer upp den kommersiella framgången med 
Hallberg-Rassy 44 och 340. 57:an ger det bästa av 
Hallberg-Rassykonceptet, blandat med Frers senaste 
erfarenheter. Både boendeutrymmen, stuvutrymmen, 
seglingsprestanda och lätthanterlighet har blivit tydligt 
förbättrade. Beställ Din 57:a nu. Du får ett fast pris 
och en fast leveranstid. Hallberg-Rassy levererar alltid 
på utsatt tid, ett löfte vi hållit vid 9 300 leveranser.

Enorma däcksstuv på tio kubikmeter
       Stuvutrymmena på däck är närmast kolossala. 

Det finns en stor däcksstuv mellan förpiken och 
ankarboxen, en stor akterdäcksstuv, två mindre 
sidostuvar akterut samt en sittbrunnsstuv. Totalt finns 
så mycket som 10 000 liters utrymme till däcksstuv.  

Ren däckslayout
Däckslayouten är uttalat ren. För om masten är 

däcket helt flushat. Alla däcksluckor och skylights är 
flushade. Det finns ett soldäck integrerat i akterruffs-
taket. Ankarvinschen är monterad under däcksnivån. 
Fockrullen är monterad under däck. Genom ett de-
signtrick behövs inget garage på rufftaket för skjutluck-
an. Istället är kurvaturen utvändigt större än kurvaturen 
på innertaket, vilket skapar utrymme för skjutluckan 
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Helt nya Hallberg-Rassy 57
Världspremiär på Öppet Varv 24-26 augusti 2018

ändå. Det går att få en helt infällbar hydraulisk land-
gång som helt försvinner in i akterstuven. Det finns 
totalt åtta stadiga förtöjningsknapar uppe på teak-
fotlisten, varav dubbla springknapar på varje sida.

Walk-in engine room
Det finns en stor dörr in till maskinrummet 

som är omsorgsfullt ljudisolerat med perforerad plåt 
över. Här inne finns teknisk utrustning: en lågvarvig 
180 hästars Volvo Penta D4-180 som huvudmaskin, 
ett 17,5 kW lågvarvigt elverk med ljudkåpa, värmare, 
pumpar, filter, högtryckspumpar för ev avsaltningsan-
läggning, AquaDrive flexibel koppling för propeller-
axeln för extra tyst gång, för att bara nämna en del. 

Allt lättåtkomligt, lättservat och väl ljudisolerat. 
Maskinrummet har 24 V belysning och det finns även 
230 V lysrör som tillval, vilket drivs av invertern.

 
Dubbla rattar

Traditionsenligt är sittbrunnen synnerligen 
välskyddad mot väder och vind. Sittbrunnslängden är 
hela 2,90 m. För första gången på en mittsittbrunnsbåt 
från Hallberg-Rassy har båten dubbla rattar. Detta ger 
en lätt passage mellan rorsmansplatsen och förut. Det 
finns även möjlighet till ett stort fast sittbrunnsbord. 
Sittbrunnens bredd med mycket volym gör detta 
möjligt. Piedestalhuvudena är stora nog för upp till 14 
tums plotter. Den djupa sittbrunnen ger utmärkt 
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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.
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går även att få ett arrangemang för självslående fock. 
Den här båten är en verklig milätare. Enligt Frers fart-
diagram kommer en lastad båt att logga 8,75 knop 
vid 90 graders vindvinkel vid 5 m/s sann vind.

Knappsegling
Hela båten är byggd för lätthanterlighet. Utt-

rycket Knappsegling är inregistrerat varumärke för 
Hallberg-Rassy med ensamrätt. Denna stora och 
bekväma båt hanteras med minimal besättning genom 
Knappsegling. Rullstoren rullas hydrauliskt in i masten 
och även förseglet rullas per knapptryck. Skotvinsch-
arna är elektriska. Som tillval kan även uthalet till 
storen fås hydrauliskt och till och med justering av fall-
spänningen för storsegel och genuafock. Bog propeller 
är standardutrustning, vilket kan uppgraderas till både 
bog- och häckpropeller med steglös betjäning och 
dockningsfunktion. Badplattformen fälls ut genom 
knapptryckning och som option finns en hydraulisk 
landgång som helt fälls in i den stora akterdäcksstuven. 

Tung blyköl på djupt kölsvin
Bulbkölen är helt i bly med korrosionsfrihet och 

hög densitet för låg tyngdpunkt med effektiva ström-
ningsförhållanden. Kölen väger 9,9 ton och sitter på ett 
djupt nedbyggt kölsvin, för styrka och bekvämlighet. 
Båten har högt rätande moment vilket ger mycket sä-
kerhet och trygghet i tufft väder. Skrovet har en integre-
rad avvisarlist. 

Generös inredning
Inredningen är ovanligt generös för båtstorleken. 

Den främre kabinen och styrbordskabinen är stora 
och mycket bekväma, så bekväma att man även skulle 
kunna kalla dessa för ägarkabiner, även om akterruffen 
är tänkt för detta ändamål. Interiören har mycket na-
turligt ljus. Hela inredningen har durken i en nivå från 
för till akter, vilket är säkert till sjöss och komfortabelt i 
hamn. Det finns en särskild våtgarderob direkt vid ned-
gången. Akterruffen är bred och kungligt kom fortabel. 
Det sjögående pentryt har stor arbetsyta. Spisen är 
elektrisk och kan som option fås i induktionsutförande 
från Miele. Det finns möjligheter till diskmaskin, 
mikrovågsugn och upp till fyra kylar och frysar. Inred-
ningssnickerierna är lackade med många skikt klarlack 
och har horisontell fiberriktning. Inredningen erbjuds i 
klassisk mahogny, i teak, eller ljus europeisk ek.

 
skydd. Rorsmans plats är lätt upplyft, både för att ge 
god sikt åt rorsman, men även för extra ståhöjd i aktre 
toalettutrymmet. Även rorsman sitter mycket väl-
skyddad.  

Dubbla roderblad
Roderarrangemanget har dubbla roderblad, likt 

framgångsrika Hallberg-Rassy 44 och 340. Det ger en 
lättkontrollerad båt under alla seglingsförhållanden, 
särskilt i tufft väder. Varje roder har självjusterande 
roderlager, vilket ger en lättstyrd båt i alla lägen. Tack 
vare den reducerade roderytan jämfört med enroders-
båtar är roderlasterna betydligt mindre, vilket i sin tur 
ökar på säkerhetsmarginalerna och gör livet lätt även 
för autopiloten.

Utfällbar badplattform
Den stora badplattformen fälls ut genom att 

trycka på en knapp. När plattformen är stängd ger 
detta en ren och vacker akterspegel. Detta arrange-
mang ger också större däcksstuv än en mer traditionell 
integrerad badplattform. 

Integrerat bogspröt
Bogsprötet är inte påsatt efteråt utan är en helt 

integrerad del av skrovet och så vackert att det nästan 
kan klassas som konst. Bogsprötet tjänar flera viktiga 
funktioner: 
•  Idealisk och effektiv halsningspunkt för code zero 
    eller gennaker 
•  Idealisk för att föra ett stävankare till elektriska 
   ankarspelet 
•  Idealiskt för en stävstege, för att ge lätt ombord- 
    stigning från låg flytbrygga eller naturhamn

 
Modernt segelplan

Segelplanet är modernt och lätthanterligt. Det 
behövs inga backstag, inte ens med inre förstag för 
hårdvindssegling. Storseglet rullas hydrauliskt som 
standard. Fockrullen Furlex TD är integrerad under 
däck och rullas som standard genom knapptryckning. 
Toppvant och undervant är separerade för lätt pas-
sage på däck, effektiv skotning av förseglet och bred 
och stadig stagning av masten. Detta arrangemang 
är en Hallberg-Rassyuppfinning. Akterstaget sträckes 
hydrauliskt som standard. Förseglet är endast lätt 
överlappande vilket gör det mycket enkelt att slå. Det 
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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:



Intressant föredrag under Öppet Varv:  
Jorden runt i en Hallberg-Rassy 43

17

Som traditionen bjuder, kommer det att hållas ett 
intressant föredrag på lördagskvällen den 25 augusti 
2018 under Öppet Varv. Föredraget hålls på engelska 
av amerikanerna Bob Frantz och hans son Eric. Bob 
och Eric drömde om att segla jorden runt. Under före-
draget kommer ni att få höra dem berätta om med- 
och motgångar under seglingen med deras Hallberg-
Rassy 43, Blue Heron. Hur uppstod deras drömmar? 
Vilka hinder mötte de och hur övervann de dem?
      Hör dem berätta om hur de planerade rutten och 
varför de hoppade över de traditionella stoppen i Mar-
quesas till förmån för Påsköarna och Pitcairnöarna. 
Hör om nära möten med möjliga pirater i Indiska 
Oceanen och samtal på VHF med oljeplattforms-
kaptener medan de seglar genom Sydatlanten.
      Vinterstormar i Nordatlanten kort efter att ha 
lämnat satte dem på prov, men ännu tuffare väder i 
södra Stilla Havet och de Indiska Oceanerna blev en 
ännu större utmaning för Blue Heron.
      När de började resan var Eric 20 år, och hade just 
tagit examen från universitetet. Bob var 60 år och 
hade just gått i pension från en karriär som miljöad-
vokat. Ingen av dem hade någon särskild erfarenhet 
från långfärdssegling. Bob hade varit besättningmed-
lem när han var i 35-årsåldern, och gjorde seglingar 
från det amerikanska fastlandet till Karibien. Trots att 
han växte upp runt båtar, hade han ingen erfarenhet 
från stora segelbåtar på öppet hav. Eric var en duktig 
kappseglare, och började segla när han var 9, men 
hade mest seglat jollar, även om han också hade varit 
besättning på stora båtar i kappseglingar. Hans enda 
erfarenhet från långfärdssegling var shakedown-turen 
till Bermuda året innan de kastade loss för att segla 
jorden runt.

      De tillbringade nästan två år tillsammans på en 
segelbåt. Det gav Bob och Eric mycket tid att bygga 
på, eller rasera, deras redan starka förhållande. Hur för-
höll de sig till varandra när oundvikliga saker gick fel? 
Pratar de fortfarande med varandra? Vad lärde de sig av 
varandra? Skulle de göra om seglingen igen? Bob och 
Eric kommer att svara på dessa och andra frågor som 
en del av föredraget, och de kommer att dela med sig 
av några av de spektakulära vyerna de upplevt genom 
att visa foton och filmer som tagits under resan. 

Anmälan nödvändig
Föredraget kommer att hållas lördagen den 27 

augusti 2018 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 bank-
giro 541-2051, i andra hand Swish 123 346 92 93 och 
i tredje 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 baksidan betalkortet) 
och Ditt skriftliga OK att debitera ovanstående be-
lopp. Av säkerhetsskäl ber vi Dig att inte mejla text-
meddelande 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 bå-
tarna i sjön, är kostnadsfritt.

Eric och Bob Franz
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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

19:e fria ARC-supporten 
för Hallberg-Rassybåtar 

För 19: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 18 november till fredagen 
den 23 november 2018.

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 fjorton Hallberg-
Rassybåtar i ARC och ARC+ från 34 till 62 fot.

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

Pär Öhrbom ny säljare  
Hallberg-Rassys nya säljare heter Pär Öhrbom. Pär talar 
engelska, tyska och såklart svenska.

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

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

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

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



De nya modellerna med dubbla roderblad; Hallberg-
Rassy 340 (på bilden), 44 och 57, har blivit en 
omedelbar kommersiell framgång.
       Det finns redan fasta beställningar från seglare i 
följande länder: Australien, Belgien, Danmark,

Estland, Frankrike, Italien, Japan, Nederländerna, 
Norge, Polen, Ryssland, Schweiz, Singapore, 
Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, 
USA och Österrike. Och fler länder följer snart...

Magnus Rassy to the right accepting the award
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Omedelbar kommersiell framgång för 340, 44 och 57

Omedelbar kommersiell framgång för de nya modellerna med dubbla roderblad; 340, 44 och 57 

Hallberg-Rassy har  
högsta möjliga  
kreditranking

Hallberg-Rassy Varvs AB har den högst möjliga 
kreditrankingen, AAA, respektive nivå 5, guld. 
Endast 2,9 % av alla företag i Sverige når denna 
högsta möjliga nivå som görs av två oberoende 
institut; Bisnode International Credit Rating 
Institute samt Upplysningscentralen, som ägs av de 
svenska affärsbankerna. 
       Inte bara ett, utan alla fem svenska bolag i 
Hallberg-Rassykoncernen har nått högsta tänkbara 
nivå 5, guld; Hallberg-Rassy AB, Hallberg-Rassy 
Varvs AB, Hallberg-Rassy Parts AB, Hallberg-Rassy 
Marinplast AB och Hällavägen Fastighets AB.
       Samtidigt har Hallberg-Rassy inga krediter och 

är helt obelånade. Ett finansiellt starkt bolag är Din 
bästa affärspartner. Vem vågar Du göra affärer med? 
Vilket båtvarv tror Du finns kvar om tio år?  



För 18:e året i rad höll Hallberg-Rassy dealern Free State 
Yachts i Maryland, USA, i Oktober 2017 i samband 
med USAs största segelbåtsmässa i Annapolis, en Hall-

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

berg-Rassy-träff för nuvarande och blivande Hallberg-
Rassyägare i Deale, MD, USA. Det bjöds på traditionellt 
svenskt smörgåsbord.

For more information please visit
www.thermoprodukter.se

THERMOPRODUKTER AB 
DRAGONVÄGEN 6
392 39 KALMAR

TEL: 0480 - 42 58 80
INFO@THERMOPRODUKTER.SE

SKYSCREEN Pleated SKYSCREEN Roller Recessed SKYSCREEN Roller Surface

SKYSOL Classic

The complete range of hatch 
screen and yacht window blinds, 
engineered for the marine 
environment 

oceanair.co.uk
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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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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



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

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

A QUESTION OF
RELIABILITY

Det traditionella partyt för alla deltagande Hallberg-
Rassy-besättningar i ARC hölls i november 2017. 
Detta var det artonde året i rad. Partyt var mycket 
uppskattat. Hallberg-Rassy-besättningar från Sver-
ige, Danmark, Finland, Tyskland, Ungern, Belgien, 

ARC-Party 2017
Nederländerna och Italien deltog i ARC. ARC står för 
Atlantic Rally for Cruisers och seglas med start från 
Gran Canaria till St Lucia i Västindien. 

För 19:e året i rad tillhandahåller Hallberg-Rassy 
gratis ARC-support i november 2018, se sidan18.

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 
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Hallberg-Rassy, Knappsegling, Öppet Varv och Öppna Varv är inregistrerade varumärken för Hallberg-Rassy AB 
www.facebook.com/hallbergrassy      www.instagram.com/hallbergrassy      www.hallberg-rassy.com 

www.facebook.com/oppetvarv     www.instagram.com/oppetvarv      www.oppetvarv.se 

Öppet Varv helgen 24-26 augusti 2018

- EtablErat 1943 -  
Aktersittbrunnsbåtar: Hallberg-Rassy 310 - 340 - 372 - 412  Mittsittbrunnsbåtar: 40 Mk II - 44 - 48 Mk II - 55  -  57  -  64 

Nybåtsförsäljning: Hallberg-Rassy Varvs AB, Hallberg-Rassyvägen 1, SE-474 31 Ellös, Sverige. Tel +46-(0)304-54 800 
Reservdelar och tillbehör: Hallberg-Rassy Parts AB, Hallberg-Rassyvägen 2, SE-474 31 Ellös, Sverige. Tel +46-(0)304-54 990

Traditionsenligt, nu för 25:e året i rad, är det 
dags för årets båthändelse. Och som vanligt blir 
det Skandinaviens största segelbåtsmässa. 
Vi bjuder också in alla båttillverkare och andra 
företag inom marinbranschen under helgen. Det 
kommer att finnas många premiumbåtar av olika 
fabrikat, både nya, och fräscha begagnade från 
professionella båtmäklare. Även på tillbehörs-
sidan finns ett brett utbud av motorer, rigg, segel, 
navigations utrustning, strömförsörjning, försäk-
ring, värmare, lufkonditionering, avsaltnings-
anläggningar, kläder, segelklubbar, vinterlagring 
och mycket mer. 

Världspremiär: Hallberg-Rassy 57
Fredag och lördag mellan kl 10.00 och 18.00, 
och söndag kl 10.00-16.00, visas Hallberg-Rassy 
310, 340, 372, 412, 44, 48 Mk II, världspre-
miären 57 samt flaggskeppet 64 i vattnet. Många 
båtar kommer att finnas under bygg nation i olika 
stadier inne i varvet. Vid vissa stationer i varvet 
pågår båtbyggeri även under helgen. Varvet är 
mycket väl värt en resa för ett besök. Alla har 
möjlighet att gå markerade banor genom varv et 
från fredag kl 14.00. Prov segling ar finns det möj-
lighet till i begränsad omfattning måndagen den 

27 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 amerikanerna Eric och Bob Frantz som kommer 
att berätta om deras jordenruntsegling i en Hallberg-
Rassy 43. Föredraget hålls på engelska. För anmälan, 
se sidan 17.

Övernattning
Vill Du stanna över natten, finns ett flertal boende 
att välja bland. Vi föreslår att Du ordnar detta 
snarast. Här följer några förslag till övernattnings-
möjligheter: Sjögården/Verhas, Ellös, tel 0304 51 
333, Mollösunds Wärdshus, 0304 21108, Nösunds 
Havshotell, 0304 209 25, Nösundsgården, 0304 
209 99, Villa Frideborg, Henån, 0304 30 913, 
Henåns Vandrarhem 076 400 35 45, Lådfabriken, 
Edshullshall, 0304 52 100, Stenungsbaden Yacht 
Club, 0303 72 68 00, Hotel Carlia, Uddevalla 0522 
14140, Radisson, Göteborg, telefon 031 758 50 00, 
Stockens Camping (lägenheter) 0304 51100, Tofta 
Gård (vandrarhem) 0304 50380, Bed & Breakfast 
12 km från varvet, tel 0731 827126. Fler tips på 
bland annat hela 160 hotell i göteborgs trakten finns 
på hallberg-rassy.com samt oppetvarv.se


