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• Alla skylights in i toalettutrymmen får klarglas med 
bläst rad effekt på insidan, för att släppa in ljus men 
inte blickar

• Alla sidofönster in i toalettutrymmen får klarglas 
med bläst rad effekt på insidan, för att släppa in ljus 
men inte blickar

• Alla modeller: förbättrad automatisk brandsläckning i 
maskinrummet 

• Hallberg-Rassy 44: förbättrat nedgångsområde med 
ökad längd 
• Hallberg-Rassy 44: bogpropeller och ankarvinsch har 
fått ett 24 v elsystem, vilket förbättrar både bogpropell-
erns och ankarvinschens styrka och minskar kabelarean
• Hallberg-Rassy 44: häckpropeller och elektriska skotvin-
schar har fått ett 24 v elsystem, som förbättrar både häckpro-
pellern och skotvinscharnas styrka och minskar kabelarean

Ständiga förbättringar för modellår 2020

39 båtar i holländska Hallberg-Rassy Tour 
39 Hallberg-Rassybåtar deltog och många glada miner rapporteras från den populära Hallberg-Rassy Tour i Ned-
erländerna den 15 juni 2019.

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



 
Hallberg-Rassy 44 har fått ett nytt inredningsalternativ; 
superkabinen för om masten. Denna lösning erbjuder 
en extra rymlig och komfortabel förkabin. Kojens mått 
är imponerande: Bredden är hela 1,55 m, främre ändan, 
som är huvudända, är 1,05 m bred som smalast, fotän-
dan är 1,05 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, men 
även att kojen blir osedvanligt bred och komfortabel. 
Även durkytan är generös och det finns egen toalett, 
garderob och många övriga stuvutrymmen.

Nytt layoutalternativ för Hallberg-Rassy 44:  
Superkabin i fören
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Superkabin i fören på en Hallberg-Rassy 44

 
Per Abrahamsson är ny styrelsemedlem i Hallberg-
Rassykoncernen. Styrelsen består också av Magnus 
Rassy, Göran Petersson och Christoph Rassy.

Per Abrahamsson  
Hallberg-Rassy Parts har många tusen reservdelar, tillbe-
hör och kläder i sin online-shop som har fått en ansikts-
lyftning och en ny url: shop.hallberg-rassy.com

Ny onlineshop
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Hallberg-Rassy drömbåten i 20:e undersökningen i rad
 

Europas största seglingstidning, Yacht från Tyskland, 
har gjort en ingående marknadsundersökning för 20:e 
gången sedan 1998.

I senaste undersökningen svarade hela 8 300 läsare 
på detaljerade frågor om båtmarknaden. För 20:e året 
gången i rad är drömbåten alla kategorier Hallberg-Rassy.

Ledningen till plats nummer två är överväldi-
gande med 16,4 % för Hallberg-Rassy mot 5,6 % för 

tvåan på listan.
När man frågar specifikt om drömbåten inom crui-

sing, är ledningen ännu mer markant: fantastiska 29,8 % 
för Hallberg-Rassy mot endast 5,2 % för nummer två på 
listan.

Mycket har hänt i båtbranschen de senaste 21 åren, 
men Hallberg-Rassys klara ledning som drömbåt består.

Drömmar är till för att uppfyllas!
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Marstrand · Tel. 0303 44 50 00 
pantaenius.se

Det spelar ingen roll om du går till horisonten eller om du letar efter en mer idrottslig utmaning - det är en bra känsla att ha en 
pålitlig partner vid din sida som vet hur man försäkrar din båt.

Båtförsäkring så unik som din båt
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Texten går så här: ”Wanna lay my head on the teak 
fore deck of a Hallberg-Rassy"

Låten är skriven av M. Minarik från Song-
machyne och framförs av "The Finest Four" Live på 
MCM.

Det förtjänar att nämnas att Hallberg-Rassy inte 
kände till den här låten utan hittade den av en slump 
på YouTube. Du hittar den på https://www.youtube.
com/watch?v=fsRNWy997zI

Hallberg-Rassy  
i låt med gruppen  
"The Finest Four"

Hallberg-Rassy fortsätter att ta marknadsandelar. Eu-
ropas största seglingstidning, Yacht från Tyskland, har 
gjort ingående marknadsundersökningar sedan 1998.
     I senaste undersökningen svarade hela 8 300 läsare 
på detaljerade frågor om båtmarknaden. En frågeställ-
ning var: Planerar Du att köpa en segelbåt de närmaste 
tre åren? Om ja, vilket fabrikat? På plats numer ett 
av alla märken på hela marknaden hamnar Hallberg-
Rassy. 

Hallberg-Rassy på plats 1 
över vilka märken  

seglare planerar att köpa
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Stor renovering av  
Sjögården för över 20 MSEK

 
Granne med Hallberg-Rassy ligger byggnaden 
Sjögården med restaurangen Verhas. Just nu pågår en 
omfattande renovering för över 20 000 000 kronor.

Nya Sjögården kommer att ha både hotellverksamhet 
med spa, vandrarhem, restaurang och bar. Restaurangen 
och baren är öppna även under den stora renoveringen.

Rummen byggs om till lägenhetshotell och dessa 
kommer att stå klara i god tid innan Skandinaviens 
största segelbåtsmässa, Öppet Varv, 23-25 augusti 2019.

Det kommer att bli 39 rum, vardera med balkong, 
plus vandrarhem med 13 rum. Rummen kommer att 
kunna bokas på verhas.se.
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Detta är ett nytaget foto av 26 fots one-off-båten 
”Rassker”, ritad och byggd för 36 år sedan av då 
16-årige Magnus Rassy.

Rassker har vunnit både kategori 1 i Bedriftseilas-
en och sin klass i Färderseilasen i Norge.

Grattis till rorsman och besättning!

I am convinced that Elvstrøm Sails 
 is the leading  sail maker  

within furling designs.
Magnus Rassy

                                                elvstromsails.com

When every  
moment
counts
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Hallberg-Rassys Instagramkonto har nu över 40 000 
följare. Bli en följare Du med på  
www.instagram.com/hallbergrassy

40 000 följare  
på Instagram

36-åriga  
26-fotaren Rassker  

vinner fortsatt



I 2019 års upplaga av traditionella Hallberg-Rassy-
Rallyt där alla vinner deltog 101 Hallberg-Rassy-
seglare i 40 båtar. Den äldsta var en 24 fots Misil 
II från 70-talet och den nyaste en Hallberg-Rassy 
57 från 2019. Som vanligt visade vädret sin bästa 
sida med vindar mellan 3-8 m/s från nordost. Alla 
seglare hade en mycket trevlig tid tillsamm ans. De 
välsmakande middagarna var en svensk västkust-
buffé på fredagen och oxfilé med rostad potatis på 
lördagen. 

Resultat 
Misil II ”Misil FourFourtyOne” Tyskland/Norge  Minsta gula båten
Hallberg-Rassy 26 ”Kristina” Sverige   Mest färgstarka flytvästar
Hallberg-Rassy 26 ”Mirhelle” Sverige   Största gula båten
Hallberg-Rassy 312 ”Sailor Girl” Sverige  Snabbaste (och enda) HR 312 utan bogspröt
Hallberg-Rassy 312 ”Vildand” Sverige   Snabbaste (och enda) HR 312 med bogspröt 
Hallberg-Rassy 31 ”Tekla 202” Norge   Snabbaste båt som endast seglade med storseglet
Hallberg-Rassy 34 ”Balette” Norge   Snabbaste norska 34 med helt nytt storsegel
Hallberg-Rassy 34 ”Bonne” Sverige   Vackraste blommorna bakom vindrutan
Hallberg-Rassy 34 ”Khamsin” Sverige   Snabbaste 34 med gummibåt på skjutlucksgaraget
Hallberg-Rassy 34 ”Mare Uti” Sverige   Nyaste segelbåtsdrev
Hallberg-Rassy 34 ”Matilda” Sverige   Båten från den dyraste ön, Dyrön
Hallberg-Rassy 34 ”Månstrålen” Sverige  Snabbaste HR 34 med bogspröt
Hallberg-Rassy 34 ”Noctiluca” Sverige   Snabbaste 34 med radarantenn på masten
Hallberg-Rassy 34 ”Susanna” Sverige   Enda 34:an med oljad teakfotlist
Hallberg-Rassy 342 ”Gry” Sverige   Snabbaste 342 från Sverige
Hallberg-Rassy 342 ”Kirsikka” Norge   Snabbaste (och enda) 342 från Norge
Hallberg-Rassy 342 ”Lo” Sverige   Snabbaste 342 som snart skall korsa Atlanten
Hallberg-Rassy 342 ”Whisper” Tyskland  Snabbaste (och enda) 342 från Tyskland
Hallberg-Rassy 342 ”Zephyros” Sverige  Mest blandad besättning (inklusive skeppare från Gefion)
Hallberg-Rassy 340 Sverige    Snabbaste (och enda) 340 med teakdäck
Hallberg-Rassy 340 ”Starseeker” Kanada  Snabbaste (och enda) 340 utan teakdäck
Hallberg-Rassy 37 ”Gefion” Sverige   Mest tid vid kaj
Hallberg-Rassy 37 ”GoAgain” Sverige   Första HR 37 att komma i mål
Hallberg-Rassy 37 ”Kickan” Sverige   Flest tappade solglasögon
Hallberg-Rassy 37 ”Sambuca” Sverige   Nyaste el-rullmast
Hallberg-Rassy 37 ”Siller Lass” Norge   Mest erfaren skeppare, 84 år
Hallberg-Rassy 372 ”Sapperlott” Tyskland  Nyaste Hallberg-Rassy 372
Hallberg-Rassy 372 ”Bribri” Tyskland   Snabbaste Hallberg-Rassy 372
Hallberg-Rassy 372 ”Tess” Sverige   Äldsta 372 med nya Epex-segel
Hallberg-Rassy 382 ”Kaskad” Norge   Blåaste båt
Hallberg-Rassy 40 ”Joyce” Danmark   Snabbaste (och enda) båten från Danmark
Hallberg-Rassy 40 Mk II ”Curry” Tyskland  Snabbaste (och enda) 40 Mk II från Tyskland
Hallberg-Rassy 412 ”Alida” Sverige   Snabbaste Hallberg-Rassy 412
Hallberg-Rassy 412 ”Elvine” Sverige   Bäst klädda besättning
Hallberg-Rassy 42F Mk II ”Irconsa” Sverige  Snabbaste (och enda) 42F
Hallberg-Rassy 43 ”Hilda” Sverige   Snabbaste (och enda) 43 Mk I
Hallberg-Rassy 43 Mk II ”Rackar'n” Sverige  Knasigt snabb 43 Mk II
Hallberg-Rassy 44 ”Akka” Sverige   Gladaste besättning
Hallberg-Rassy 44 Sverige     Flest kameror ombord
Hallberg-Rassy 57 ”Queen Bee II” Storbritannien Största och nyaste båt

101 seglare och 40 båtar i 
Hallberg-Rassy-Rallyt där alla vinner 2019

Traditionsenligt med detta populära Rally, fanns 
ingen tidtagning utan bara segrare. Varje båt vann 
någon slags kategori. Priserna var generösa med 
till exempel en Raymarine Axiom MFD kart-
plotter, en inverter, en sprayhood, flera automat-
iska flytvästar, led-belysning, verktygssatser, kläder, 
väskor och mycket mer. 

Skriv in i Din kalender redan nu: 12-13 juni 
2020, då seglas nästa "Hallberg-Rassy-Rally där alla 
vinner" vid varvet i Ellös.
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Prize for longest way home, American 40 Mk II "Flight"
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Hallberg-Rassy finns med i den nyutgivna boken "Bo-
huskusten förr och nu" av Stefan Edman och Jan Töve.
     Bohuskusten är tvåa bland Sveriges mest populära 
turistmål och sjua på CNN:s lista över världens allra 
vackraste områden. Här finns hav och sten, fisk, båtar, 
människor och kultur, med en dramatisk historia från 

vikingatiden till idag.
     Bilderna skildrar Bohuskusten från perspektiv och 
vinklar Du aldrig tidigare upplevt; storm och stiltje, 
sol och snö, människorna, kulturen och naturen.
     Boken Bohuskusten förr och nu har alla förutsätt-
ningar att bli en modern klassiker.

Hallberg-Rassy i nyutgiven bok

Hallberg-Rassy har nu en fabriksny servicebil, en 
Volkswagen Caddy Maxi. Bilen är inredd för verktyg 
och har arbetsbänk.

Ny servicebil   
Hallberg-Rassy investerar för framtiden i varvets marina: 
Östra bryggan har helt bytts ut till en komplett nybyggd 
brygga som var färdig i god tid till säsong 2019.

Investering i ny brygga



Inredning i ljus 
europeisk ek nu också i 

Hallberg-Rassy 412 
Nu finns även Hallberg-Rassy 412 med inredning i 
ljus europeisk ek. Den första 412 med ekinredning 
är redan i produktion. Ek har snabbt blivit mycket 
populärt, med en klar majoritet av de större båtarna 
som beställs med inredning i ljus europeisk ek.
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Både Hallberg-Rassy 57 och Hallberg-Rassy 340 
är nominerade till European Yacht of the Year 
2019 inom kategorin "Luxury cruiser" respektive 
"Famiily Cruiser". Det betyder att både 
Hallberg-Rassy 57 och 340 har rankats som en 
av de intressantaste och lovande nykomlingarna i 
sin klass. 
     De nominerade båtarna väljs ut av journalister 
från Europas tolv ledande båttidningar. 
     Båtarna behöver testas ingående och bedöms 
efter en lång rad kriterier. Dessa tester sker med 
Hallberg-Rassys hamn som bas och båtarna seglas i 
den underbara skärgården utanför Ellös.

Hallberg-Rassy 57 och 340 
nominerade till  

European Yacht of the Year 
- Ellös testcenter



Helt nya Hallberg-Rassy 40C
Förpremiär i produktion på Öppet Varv 23-25 augusti 2019

Nya Hallberg-Rassy 40C trollar med vad som är 
möjligt i en båt som inte överstiger 40 fot. När 
Hallberg-Rassy 44 kom, var det ett jättesteg framåt. 
Både när det gäller inredningskomfort, seglingsegen-
skaper och utseende. Nya 40C har lika enastående 
komfortabel salong, akterruff och pentry. Och detta 
kombinerat med en sittbrunn som är exakt lika stor 
som på 44an. Lägg till det fantastiska seglingsegen-
skaper och framgångskonceptet är givet.

Två olika pentryn
       Det finns två olika pentryn att välja på: Önskas 

stort eller enormt stort? Väljer man optionen med 
det största pentryt, får man förutom utökad arbetsyta 
och förvaringsutrymmen i pentryt, även en extra kyl 
som är frontmatad. Dessutom finns här möjlighet 
att välja till mikrovågsugn och även diskmaskin. 
Väljer man det näst största pentryt, får man utökat 
stuvutrymme i sittbrunnsstuven. I bägge fallen är 
pentryt sjögående och blockerar inte genomgången 
till akterruffen.  

Akterruff med separata kojer eller centerkoj
Det finns två olika akterruffkonfigurationer att 
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Helt nya Hallberg-Rassy 40C
Förpremiär i produktion på Öppet Varv 23-25 augusti 2019

välja bland. Standardutförandet är två separata kojer, 
varav en är dubbelkoj och en enkelkoj. Däremellan 
en bekväm soffa. Som option finns en mycket bred 
och bekväm centerkoj med soffa till babord och 
sminkbord till styrbord. Denna lösning kan lätt kom-
bineras med en häckpropeller, som gör det möjligt 
att trycka båten mot kajen även vid frånlandsvind. I 
bägge fallen finns två väl tilltagna akterdäcksstuvar.

Inredning i mahogny eller ljus europeisk ek
Inredningen kan fås i traditionell afrikansk 

khaya-mahogny och som option erbjuds ljus eu-

ropeisk ek. I bägge fallen är ådringen horisontell. 
Som option finns nedgångsöppningen att tryckas 
ned på gasfjädrar. 

Ljus inredning
Inredningen har mycket volym och är ljus och 

luftig. Här finns många och stora insläpp för natur-
ligt ljus, mycket indirekt led-ljus, många ventilations-
möjligheter och inredningen är luftigt och rymligt 
planerad. Det finns sex stora skrovfönster, av samma 
format som på 64, 57 och 44, och större än på 412 
och 40 Mk II.
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Generös sittbrunn med möjlighet till hardtop
Den nya modellen kan erbjudas med antingen 

traditionell vindruta med fällbar sprayhood, eller en 
robust hardtop. Bägge lösningarna har fönster i härdat 
glas, öppningsbar mittdel och handtag på sidan. Hard-
topen erbjuder ett enastående skydd mot väder och 
vind, sol, och kyla. En synnerligen långlivad lösning 
som dessutom ljudisolerar bra vid segling i busväder. 
Sittbrunnen är lika stor som på generösa Hallberg-
Rassy 44. Rorsmansplatsen är upphöjd, med bibe-
hållet god sarghöjd runt om, vilket ger både god sikt 
föröver och generös höjd i akterruffen. Sittbrunnssarg-
arna är breda, både en fördel att sitta på och för in-
redningsvolymen. Det finns dolt dragna kontrollinor 
till vinsch i styrbords sittbrunnssarg. Styrpiedestalen 
har gott om plats för kartplotter och knappar som gör 
seglingen lätthanterlig genom Knappsegling, vilket 
är skyddat varumärke för Hallberg-Rassy. Insteget till 
och från sittbrunnen är enkelt tack vare ett praktiskt 
steg, som samtidigt ger plats till eventuella elektriska 
försegelvinschar, utan att störa inredningsvolymen.

 
Liten eller stor badplattform

Man kan välja liten badplattform, eller stor 
utfällbar badplattform. Beställer man elektriskt 
ankarspel i fören, är spelet dolt monterat under däck. 
Kättingboxen har tack vare skrovets design en enorm 
volym, med fenderhylla ovanför.

Premiär på Öppet Varv och Boot Düsseldorf
Helt nya Hallberg-Rassy 40C kommer att ha 

världspremiär på världens största båtmässa, Boot 
Düsseldorf, den 18-26 januari 2020 och båttypen 
har förpremiär i produktion på Skandinaviens största 
segel båtsmässa, Öppet Varv i Ellös på Orust, den 23-
25 augusti 2019.

 
En design som både är modern och klassisk
Exteriören förenar olika världar på ett elegant 

vis. Å ena sidan är det ingen tvekan om att detta är 
en tidsenlig båt från 2020. Å andra sidan kan ingen 
undgå att se att detta är en Hallberg-Rassy, med allt 
vad det står för när det gäller märkesidentitet, trygghet 
och kontinuitet. Stäven är upprest för lång vatten-
linje och toppade seglingsegenskaper, med integrerat 
bogspröt för lättvindssegel, ankring och fästpunkt 
för stävstege. Språnglinjen är klassiskt elegant. Även 
aktern är upprest och mycket fyllig. Detta ger stor 
boendevolym, väl tilltagna stuvutrymmen och lång 
seglande vattenlinje. Båten har självfallet dubbla 
roderblad för fullständig seglingskontroll och säkerhet. 
Det finns typiska Hallberg-Rassylösningar som väl 
knappast behöver nämnas; Att sittbrunnen är väldigt 
välskyddad. Att skrovet har en integrerad och skydd-
ande avvisarlist. Den tunga blykölen har låg tyngd-
punkt och sitter på ett rejält kölsvin. Teakfotlisten 
sitter på en upphöjd sargkant, vilket också möjliggör 
att regnvatten är dränerat till under vattenlinjen för att 
undvika smutsränder på skrovet.

Modern rigg
Även riggen är modern och lätthanterlig. Backstag 

behövs inte ens för ett inre hårdvindssegel, förseglet 
är endast lätt överlappande, vilket gör det synnerligen 
enkelt att slå. Självslående fockarrangemang finns som 
option. Fockrullen ligger under däck. På det integrerade 
och eleganta bogsprötet kan ett lättvindssegel föras. 
Toppvant och undervant är separerade för lätt passage 
på däck, enkel skotning av förseglet, och bred och stadig 
stagning av masten. Denna lösning är en Hallberg-
Rassyuppfinning. Båten har som standard en akterstags-
sträckare med mycket god utväxling, 1:48 för att både 
lätt kunna ta hem och lätt kunna släcka på akterstaget.
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Laura och Marco

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 om långfärdssegling  
under Öppet Varv  
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Som traditionen bjuder, kommer det att hållas ett 
intressant föredrag på lördagskvällen 24 augusti 2019 
under Öppet Varv. Föredraget kommer att hållas på 
engelska av Marco Thyssen och Laura Braive. Eftersom 
föredraget är på engelska, kommer här Marco och 
Lauras inledning på engelska: 
     Marco was born many moons ago (longer ago than he 
cares to admit) in a small harbour town called Whangarei 
in New Zealand's Northland during a hot summer when 
the seagulls were calling out to him to smell the sweet sea 
air. Attending primary school in Auckland, the city of a 
million sails, further helps to establish his credentials as 
being square of jaw, stern of eye and a true seaman. Thus 
the image of the intrepid seafarer, that comes naturally 
from birth to every Kiwi, seems to be guaranteed.
     Further, Marco built Ngahue 00 all alone at the 
tender age of 5. He will probably gloss over the fact that 
upon its launching in a quiet corner of Hamilton Lake in 
New Zealand, Ngahue 00 sank (well, kind of; it floated 
thanks to her wooden construction)
     Marco did the only wise thing available to man 
(boy!) and worked hard to save lots and lots of money to 
purchase Hallberg-Rassy 29 Ngahue I, Hallberg-Rassy 
37 Ngahue II, Hallberg-Rassy 43 Ngahue III and now 
Hallberg-Rassy 53 Ngahue IV.  
     Laura, the other co-skipper of Ngahue IV, was born 
near Liège, where the river Meuse flows steadily through 
the Belgian countryside. She afterwards moved to Saint 
Georges-sur-Meuse from where she came to sailing. 
     Laura spent a week on board Regina Laska in Septem-
ber 2016, benefitting from Leon's excellent teaching skills 
and methods in all matters related to sailing. 
     There remains one matter to explain now: how did 

Marco, who for years was an adept of single-handed sail-
ing (despite having two hands - he never really understood 
the logic of that terminology) come to, well, doublehanded 
sailing with Laura? His reasoning was perfect simplicity: 
Laura would like to sail more than she can do at Du Vent 
et des Voiles and you have a boat with lots of space.
     I föredraget kommer Laura ocha Marco att berätta 
om deras långfärdsseglingar och även om den planerade 
jordenruntsegling i deras Hallberg-Rassy 53.

Anmälan nödvändig
Föredraget kommer att hållas lördagen den 24 

augusti 2019 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 410:- 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 båt-
arna i sjön, är kostnadsfritt.

Laura och Marco
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Det har blivit en tradition att dela ut en guldklocka 
efter 25 förtjänsfulla år för Hallberg-Rassy. 
      Årets överlämning av guldklocka gjordes till Thore 

"Putte" Horseide, Charlie Svensson och Mats 
Christensen.

Guldklocka för 25 förtjänstfulla  
år hos Hallberg-Rassy
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Gratis ARC+ support för 
Hallberg-Rassybåtar 

Hallberg-Rassy ger gratis support för Hallberg-Rassy-
båtar i ARC+. Detta är 20:e året i rad sådan support 
tillhandahålles. Supporten omfattar inspektion av 
viktiga kompo nenter inför atlantseglingen och nyttiga 
tips ges.
     Vår support kommer att finnas på plats i Las Palm-
as från söndagen den 3 november till fredagen den 8 
november 2019.
     ARC+ står för Atlantic Rally for Cruisers och seglas 
från Las Palmas på Gran Canaria via Kap Verde till St 
Lucia i Karibien. Tidigare år vann upprepade gånger 
Hallberg-Rassybåtar sina respektive klasser i ARC och 
ARC+.
     I år medverkar 23 Hallberg-Rassybåtar i ARC och 
ARC+ från 39 till 64 fot, varav 17 i ARC+.

Hallberg-Rassy 57  
nominerad till  

German Design Award 2020  
Hallberg-Rassy 57 har nominerats till German Design 
Award 2020. Detta 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.

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
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Hallberg-Rassys VD, Magnus Rassy, är en vinnare av 
CEO Today Global Award 2019.
     Tidningen skriver att det har varit en rigorös ur-
valsprocess. Under de senaste 12 månaderna har CEO 
Today Magazine arbetat med och presenterat några 

Magnus Rassy vinnare av CEO Today Global Awards
av de mest innovativa och framåttänkande, aktiva VD 
idag.
     CEO Today hyllar de VDar som har ruckat sin 
branschs status quo och tagit sitt företag till nya höjder 
av innovation och tillväxt.

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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Photo: Hallberg-Rassy
Images for illustrative 
purposes only

MAKE SMARTER DECISIONS

2019

The multi award winning ClearCruise™ AR has brought 
enhanced on water perception to Raymarine’s family of 
Axiom® multifunction displays.

Chart objects, waypoints and AIS targets can all be overlaid on 
to a live dynamic video image giving you enhanced situational 
awareness and an intuitive real world view of 
your surroundings. 

The video stabilization module ensures an accurate 
display while underway, while rich graphics ensure instant 
identifi cation of objects for easier navigation.

Find out more at raymarine.com/clearcruise

CLEARCRUISE [AR]
AUGMENTED REALITY DISPLAYS FOR AXIOM MFD’S

210 x 297 ClearCruise AR Hallberg Rassy 2(19-1532-MAR).indd   1 14/06/2019   08:03



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 Hallberg-
Rassy-besättningar i ARC hölls i november 2018. 
Det här var nittonde året i rad. Partyt var mycket 
uppskattat. Hallberg-Rassy-besättningar från Sverige, 
Storbritannien, Tyskland, USA och Nya Zeeland 

ARC party hösten 2018
deltog i ARC. ARC står för Atlantic Rally for Cruis-
ers och seglas från Gran Canaria till St Lucia i Väst-
indien.

För mer info om Hallberg-Rassys kostnadsfria 
support i ARC+, se sidan 19.
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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 Laura Braive och Marco Thyssen som kommer att 
berätta om långsegling. 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. 
Länkar till hotellen och fler tips på bland annat hela 
160 hotell i göteborgs trakten finns på öppetvarv.se

  

- Grundat 1943 -
AktersittbrunnsbåtAr: Hallberg-Rassy 310 - 340 - 372 - 412  MittsittbrunnsbåtAr: 40C - 44 - 48 Mk II - 57  - 64

nybåtsförsäljning: Hallberg-Rassy Varvs AB, Hallberg-Rassyvägen 1, SE-474 31 Ellös, Sverige. Tel +46-(0)304-54 800 
reservdelAr: Hallberg-Rassy Parts AB, Hallberg-Rassyvägen 2, SE-474 31 Ellös, Sverige. Tel +46-304-54 990 shop.hallberg-rassy.com

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

Traditionsenligt, nu för 26:e året i rad, är det dags 
för årets båthändelse. Och som vanligt blir det 
Skandinaviens största segelbåtsmässa. Vi bju-
der också in alla båttillverkare och andra företag 
inom marinbranschen under helgen. Det komm-
er att finnas många segelbåtar av olika fabrikat, 
både enskrov och flerskrov, både nya, och fräscha 
begagnade från professionella båtmäklare. Även 
på tillbehörs sidan finns ett brett utbud av motor-
er, rigg, segel, navigations utrustning, strömför-
sörjning, försäkring, värmare, lufkonditionering, 
avsaltnings anläggningar, kläder, segelklubbar, 
vinterlagring och mycket mer. 

Förpremiär i produktion för nya 40C
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, 57 softtop, och 
57 hardtop i vattnet. 22 båtar kommer att fin-
nas under bygg nation i olika stadier inne i varvet, 
inklusive helt nya 40C. Vid vissa stationer i varvet 
pågår båtbyggeri, även under helgen. Varvet är 
mycket väl värt en resa för ett besök. Alla har möj-
lighet att gå markerade banor genom varv et från 
fredag kl 14.00. Prov segling ar finns det möjlig-
het till i begränsad omfattning måndagen den 26 

Öppet Varv helgen 23-25 augusti 2019

SVERIGE

PORTO BETALT

PORT PAYÉ


