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Hallberg-Rassy kommer att tillhandahålla
support för de 16 anmälda HR-båtarna i 2002 års
ARC. ARC står för Atlantic Rally for Cruisers.
Supportlaget består av försäljningsansvarige
Roland Olsson och serviceteknikern Per Arvids-
son. Både Roland och Per har egen erfarenhet av
att segla över Atlanten.

Supporten kommer att vara gratis för ARC-
deltagande HR-båtar och omfattar kontroll och
justering av rigg och andra viktiga system.

Om Du vill utnyttja detta erbjudande, var

Första glimten av nya HR 40Första glimten av nya HR 40Första glimten av nya HR 40Första glimten av nya HR 40Första glimten av nya HR 40
på Öppet på Öppet på Öppet på Öppet på Öppet VVVVVarararararv 23-25 augusti 2002v 23-25 augusti 2002v 23-25 augusti 2002v 23-25 augusti 2002v 23-25 augusti 2002

se sidan 4-5

HR-supporHR-supporHR-supporHR-supporHR-support vid ARt vid ARt vid ARt vid ARt vid ARC 2002C 2002C 2002C 2002C 2002

god kontakta Roland Olsson, epost
roland.olsson@hallberg-rassy.se eller telefon
0304-548 03.

Reservdelar:Reservdelar:Reservdelar:Reservdelar:Reservdelar:
HR Parts and Accessories AB kommer att

organisera de flesta reservdelarna fraktfritt till
ARC-starten om delarna beställs innan den 4
oktober 2002. Du kan kontakta HR Parts per
epost info@hr-parts.com eller tel: 0304-54 990,
fax 0304-54 991. www.hr-parts.com
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Se HR på båtmässorna!Se HR på båtmässorna!Se HR på båtmässorna!Se HR på båtmässorna!Se HR på båtmässorna!
DatumDatumDatumDatumDatum MässaMässaMässaMässaMässa LandLandLandLandLand Utställda modellerUtställda modellerUtställda modellerUtställda modellerUtställda modeller
1-6 aug 2002 Sydney AU HR 34
22-25 aug Helsingfors FI HR 31
23-25 aug Öppet Varv SE 31,34,36,40,43,46,53,62
29 aug-1 sept Kolding DK HR 31, 34, 43
3-8 sept Ijmuiden NL 31,34,36,40,43,53,62
5-8 sept 2002 Oslo NO HR 36, 43
11-19 sept 02 Seattle, WA USA Modell ej fastlagd
12-15 sept Newport, RI USA HR 34, 36, 43
13-22 sept 02 Southampton UK HR 34, 36 och 43
21-29 sept 02 Friedrichshafen DE HR 34, 40 och 43
10-14 okt 02 Annapolis, MD USA HR 36, HR 43
5-13 okt 02 Rapallo IT HR 36, HR 43
26 okt-3 nov Hamburg DE 31,34,36,40,43,46,53
1-4 nov 02 Nishinomiya JP HR 36
7-10 nov 02 Stockholm SE HR 31, 34, 40
2-12 jan 2003 London UK HR 40
17-29 jan 03 Seattle, WA USA HR 40
18-26 jan 03 Düsseldorf DE 31,34,36,40,43,46,62
25 feb-2 mars Amsterdam NL HR 34, HR 40
18-21 april Bruinisse NL 31,34,36,40,43,53
23-27 april 03 Oakland, CA USA HR 43
2-4 maj 2003 Aker Brygge NO Modeller ej fastlagda
22-24 aug ’03 Öppet Varv SE Alla

DetaljförbättringarDetaljförbättringarDetaljförbättringarDetaljförbättringarDetaljförbättringar
Inför 2003 genomförs en rad detaljförbättringar:

Alla spisar är idag med automattändning; några
tändstickor behövs inte längre.

Motorhuven på HR 31 och 34 har ytterligare
vibrationsdämpats, för att sänka ljudnivån ännu
ett hack.

Vid beställning av en ST 4000 Autopilot på HR
31 eller HR 34, får man numera displayen
elegant flushmonterad i sittbrunnssargen.

HR 34 har fått ett teakfotsteg i förpulpiten.

På HR 34 har en ny design på akterspegelns bad-
plattform införts. Designen följer nya HR 40,
med hela steg tvärs över och badstegen nedsänkt i
nedersta steget.

Duschlänspumpen på HR 31 till HR 40 har upp-
graderats till den typ av membranpump som
hittills använts på HR 43 och större, där det inte
behövs något filter.

HR 36 och HR 46 har fått bredare öppning i
kartbordslocket, för enklare åtkomst till
sjökortsfacket.

När man beställer elektrisk eller hydraulisk
rullmast, är numera in- och ut-tryckknapparna
bakgrundsbelysta för enklare betjäning vid
mörkersegling.

Reservation för ändringar. Se www.hallberg-rassy.com för senaste uppdatering

Hallberg-Rassy 43Hallberg-Rassy 43Hallberg-Rassy 43Hallberg-Rassy 43Hallberg-Rassy 43
ÅrÅrÅrÅrÅrets Båt i ets Båt i ets Båt i ets Båt i ets Båt i TTTTTysklandysklandysklandysklandyskland
Hallberg-Rassy 43 vann i januari 2002 det

prestigefyllda priset ”Yacht des Jahres”. Priset,
som på svenska betyder Årets Båt, vanns i den
största kategorin och delas ut av den respekterade
tyska båttidningen Yacht. Läsarna av Yacht, som
är Europas största seglingstidning, röstar på sin
favorit till titeln och flest röster fick HR 43.

Det här är tredje gången en Hallberg-Rassy
vinner titeln. Varje ny HR-modell som introdu-
cerats sedan utmärkelsen infördes 1996 har
vunnit. Först HR 46, sedan flaggskeppet HR 62
och nu HR 43.

Hallberg-RassyHallberg-RassyHallberg-RassyHallberg-RassyHallberg-Rassy
populäraste valet ipopuläraste valet ipopuläraste valet ipopuläraste valet ipopuläraste valet i

jorjorjorjorjordenrdenrdenrdenrdenrunt-kappseglingunt-kappseglingunt-kappseglingunt-kappseglingunt-kappsegling
I senaste Blue Water Rally, en långfärds-

kappsegling runt världen, är den mest populära
båttypen Hallberg-Rassy. Blue Water Rally
startade i Gibraltar i oktober 2001 och 23 båtar
från nio nationer seglar i etapper runt jorden.
18 % av de deltagande båtarna är HR-båtar.
Båtarna beräknas ha fullföljt sin jordenruntsegling
i juni 2003.

Blue Water Rally är en återkommande
segling och nästa upplaga startar i oktober 2003.
Intresserade rekommenderas att besöka
webbsidan www.yachtrallies.co.uk
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Hallberg-RassyHallberg-RassyHallberg-RassyHallberg-RassyHallberg-Rassy
snabbaste kölbåt påsnabbaste kölbåt påsnabbaste kölbåt påsnabbaste kölbåt påsnabbaste kölbåt på
korrigerad tid i ARkorrigerad tid i ARkorrigerad tid i ARkorrigerad tid i ARkorrigerad tid i ARCCCCC

HR 39:an KaskelotHR 39:an KaskelotHR 39:an KaskelotHR 39:an KaskelotHR 39:an Kaskelot med holländaren
Gerald Metz blev bästa kölbåtbästa kölbåtbästa kölbåtbästa kölbåtbästa kölbåt på korrigerad tid i
ARC 2001. Bara en katamaran fick en bättre tid
än Kaskelot. Gerald vann klass Hvann klass Hvann klass Hvann klass Hvann klass H, hela 24
timmar före nästa båt. Vi gratulerar Kaskelots
besättning, Gerald, Bianca och lille Tristan, endast
3 år gammal. För Gerald och Bianca blev ARC
deras första överhavssegling. En fantastisk presta-
tion av en familjebesättning.

ARARARARARC störst i världenC störst i världenC störst i världenC störst i världenC störst i världen
ARC är världens största transoceana kapp-

segling med 225 deltagande båtar. Seglingen går
från Kanariöarna till St Lucia i Västindien. Av de
225 båtarna är hela 16 st Hallberg-Rassy-båtar.
Förutom Kaskelots seger kan vi nämna:

HR 53 Mi LadyHR 53 Mi LadyHR 53 Mi LadyHR 53 Mi LadyHR 53 Mi Lady med Andre de Smet +
besättning, tvåa i klass Btvåa i klass Btvåa i klass Btvåa i klass Btvåa i klass B.

HR 46 SHR 46 SHR 46 SHR 46 SHR 46 Sophia Rophia Rophia Rophia Rophia Roseoseoseoseose, med skeppare Avi
Mairowitz, trea i klass Etrea i klass Etrea i klass Etrea i klass Etrea i klass E.

ARARARARARC-vC-vC-vC-vC-veteraneteraneteraneteraneteran
Gerald Metz, som är en ARC-veteran,

seglade sitt första ARC 1993. Han ensamseglade
då sin 34 fot långa Kaskelot. Den gången anlände
han som 12:e båt i ARC. Åtta år senare gjorde
Gerald och hans besättning en strålande presta-
tion och vann seglingen i sin HR 39:a. En hög
och jämn fart och en tillförlitlig båt gav Kaskelot

segern. De seglade i 16 dagar, 5 timmar och 44
minuter. I seglingen är det tillåtet att använda
motorn mot strafftillägg, men Kaskelot utnytt-
jade aldrig denna regel. Det skulle knappast heller
ha gett en snabbare översegling, eftersom de
snittat 7 knop under de 2 700 sjömilen. Kaskelot
valde en sydlig rutt, vilket gav ett bra resultat.

Hallberg-Rassy-ambassadör sedan 1999Hallberg-Rassy-ambassadör sedan 1999Hallberg-Rassy-ambassadör sedan 1999Hallberg-Rassy-ambassadör sedan 1999Hallberg-Rassy-ambassadör sedan 1999
Beslutet om att beställa en Hallberg-Rassy

tog Gerald 1999 efter att ha korsat Atlanten från
Västindien till Azorerna. Det var en mycket tuff
segling. Hans båt hade en del irriterande läckage.
När han kom fram till Azorerna träffade han en
Hallberg-Rassy 34 som gjorde överseglingen lika
fort, men mycket komfortablare och utan de
problem Gerald hade. Det var en tankeställare för
Gerald. Han kontaktade sin holländske HR-
representant Nova Yachting. Efter en provsegling
beställde han sin nya HR 39. Han blev övertygad
av båtens fina seglingsegenskaper. En annan viktig
faktor är att Hallberg-Rassy bygger sina båtar i
långa serier, vilket borgar för mogen och hög
kvalitet. Det är samma koncept Gerald använder i
sin egen framgångsrika affärsrörelse. Genom
repetition kan risken för misstag minimeras.
Gerald är imponerad över hur lätt det är att
underhålla båten och att göra mindre reparationer
på sin HR 39:a.

Gerald är mycket nöjd över servicen han får
från Nova Yachting. ”Servicen är mycket viktig
när det gäller valet av ny båt” säger han.

Bianca, som ansvarade för matlagningen
ombord, var helnöjd med hur lättarbetat pentryt
är till havs. Allting finns inom ett handgrepps
avstånd i det sjögående pentryt.

Ny Hallberg-Rassy i orderNy Hallberg-Rassy i orderNy Hallberg-Rassy i orderNy Hallberg-Rassy i orderNy Hallberg-Rassy i order
Innan Gerald startade i ARC la han en order

på sin nya HR. 2004 får han leverans av en ny
Hallberg-Rassy 53. Den båten kommer att
utrustas med det allra senaste inom komfort-
utrustning och kommunikationsteknologin. Med
den båten hoppas han upprepa bedriften och
vinna ARC en gång till. ”Jag kommer att satsa på
en sydlig rutt och att föra så mycket segelyta som
någonsin möjligt.”

Återigen vill vi gratulera Gerlad, Bianca och
lille Tristan för deras fina prestation.
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Öppet HÖppet HÖppet HÖppet HÖppet Hus hosus hosus hosus hosus hos

HR HR HR HR HR TTTTTysklandysklandysklandysklandyskland

23-25 maj 200323-25 maj 200323-25 maj 200323-25 maj 200323-25 maj 2003
Det traditionella Öppet Hus hos Hallberg-

Rassys tysklandskontor kommer att hållas helgen
den 23-25 maj 2003. Visnigen sker i Ancora
Marina i Neustadt vid Östersjön, 30 km norr om
Travemünde. Till Öppet Hus-helgen 2002 kom
hela 12 000 personer till marinan. Även den här
gången kommer det finnas mycket att titta på.

HR kommer att visa många HR-modeller i
vattnet, bl a nya HR 40. Därutöver kommer ett
flertal andra båttillverkare att visa sina båtar. Även

en lång rad av Hallberg-Rassys leverantörer
kommer att finnas på plats.

Om Du kommer med egen båt, tillhanda-
håller Ancora Marina gratis hamnplatser den 23-
25 maj 2003.

AAAAAustralienprustralienprustralienprustralienprustralienpremiär föremiär föremiär föremiär föremiär för
HR 34HR 34HR 34HR 34HR 34

Den 1-6 augusti 2002 kommer HR 34 att
göra sin Australiendebut på Sydney International
Boatshow. Den lycklige ägaren Bob Hogarth
tycker det är en ära att få tillhandahålla båten för
ändamålet. HR representeras ”down under” av
Windcraft Australia Pty.

Den nya Hallberg-Rassy 40
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NNNNNy HR-modell påy HR-modell påy HR-modell påy HR-modell påy HR-modell på
Öppet Öppet Öppet Öppet Öppet VVVVVarararararv:v:v:v:v:

HHHHHallberg-Rassy 40allberg-Rassy 40allberg-Rassy 40allberg-Rassy 40allberg-Rassy 40
Efter stora framgångar med HR 43 presen-

terar Hallberg-Rassy ytterligare en ny modell,
HR 40. Världspremiär blir redan på Öppet Varv
i Ellös den 23-25 augusti 2002.

Självklart är även nya Hallberg-Rassy 40
konstruerad av Germán Frers från Argentina. I
HR 40 har Frers byggt in sin senaste erfarenhet
från sina konstruktioner till bl a Volvo Ocean
Race och från svenska America’s Cup båten Örn.
HR 40 är uppfräschande ny i sina linjer och
detaljer, samtidigt som båten anknyter till den
tradition Hallberg-Rassy står för.

Jämfört med föregångaren HR 39 betyder
det bland  annat:

- Topptrimmade seglingsegenskaper med Frers
senaste erfarenheter inom bland annat
skrovdesign, roder- och köldesign, med
väsentligt längre vattenlinje och ännu mer
seglingskänsla.

- Något lägre fribord och aningen högre
överbyggnad, så att fönsterytan och blicken ut
förbättras.

-Flushmonterade skylights till förpik och
akterruff

-Ny tidsenlig design på inredningen, som HR
43, med flata mahognyluckor med elegant fräst
profil på kanterna och ventilationsgaller ovanför.

- 22 cm bättre ståhöjd i genomgången till aktern

-Akterskeppet är märkbart fylligare, vilket
betyder luftigare akterruff och bredare akterkojer.
Detta möjliggör, för den som så önskar, en

Queensize centerkoj i aktern, med soffa på var
sida. Normalutförande är dock två separata
akterkojer

- Separat duschkabin med plexiglasdörr. Handfat i
Corian

-Större och luftigare förpik, med 12 cm längre
kojer

- Märkbart större pentry, som alltid hos HR
sjögående och med full ståhöjd i hela pentryt

- 5 cm längre salong

-Bättre sittkomfort i sittbrunnen tack vare skönare
vinkling av sargen som utgör ryggstöd

-Enklare insteg i sittbrunnen tack vare ett steg som
samtidigt är fundament för genuaskotvinscharna.
Detta eliminerar behovet av brytblock och
därmed minskas även friktionen när genuan skotas

- Raymarine ST 60 logg, lod och vind är numera
standardutrustning

-Toalettank som kan tömmas genom gravitation
eller däcksuppsugning ingår som standard

-Båten kan föra ett så kallat “Code Zero” försegel,
en gennaker som hissas i masttoppen och halsas
till ett löstagbart gennakerbogspröt.

Nya Hallberg-Rassy 40 innehåller alla ingredienser
för att bli ytterligare en succé i raden.

Så snart bilder finns tillgängliga, finner Du dessa
på Hallberg-Rassys mycket omfångsrika webbsida
www.hallberg-rassy.com
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Hallberg-Rassys anställda är yrkesskickliga
och trogna företaget. Av 265 anställda är det inte
mindre än 25 som har arbetat över 30 år för
företaget och 50 som jobbat över 25 år. Den som
varit anställd allra längst är Mats Olsson, som nu
arbetat här i 47 år och 8 månader. - Den äldre
generationen är en enorm tillgång, samtidigt som
det på HR pågår en kontinuerlig rekryterings/
föryngringsprocess. Vi kan notera att även den yngre
generationen etableras väl på Hallberg-Rassy, säger
HRs VD, Pehr Edström.

1 Mats Olsson 47 år 8 månader
2 Rune Rutgersson 46 år 4 månader
3 Bo Karlsson 44 år 11 månader
4 Hugo Gunnarsson 43 år 11 månader
5 Sune Abrahamsson 41 år 7 månader
6 K-Å ”Salle” Höglind 38 år 9 månader
7 Thomas“Oddjob”Martinsson 35 år 11 månader
8 Sten Olsson 35 år 4 månader
9 Willy Halvardsson 34 år 4 månader
10 Nils-Göran Erixon 34 år 3 månader
11 Bengt-Arne Fondén 33 år 8 månader
12 Lars “Fnuss” Simonsson 33 år 7 månader
13 RoIf Nilsson 32 år 10 månader
14 Uno Rössberg 32 år 9 månader
15 Kjell Hällsjö 32 år 8 månader
16 Göran Gustafsson 32 år 7 månader
17 Roland Gunnarsson 31 år 10 månader
18 Christer Martinsson 31 år 6 månader
19 Kurt-Erik Andersson 31 år 1 månad

22 KarI-Erik Karlsson 30 år 10 månader
23 Göran Abrahamsson 30 år 8 månader
24 Ulla Höglind 30 år 7 månader
25 Bo Strömberg 30 år 6 månader
26 Christer Svensson 30 år 5 månader
27 Anna Johansson 29 år 11 månader
28 Arne Johansson 29 år 10 månader
29 Per Andersson 29 år 8 månader
30 Thomas Kaivola 29 år 8 månader
31 Bengt Knutsson 29 år 7 månader
32 Lars Alexandersson 29 år 6 månader
33 Stefan Dahlquist 28 år 11 månader
34 Jerker Nyström 28 år 11 månader
35 Lars Jacobsson 28 år 9 månader
36 Lars Skoglund 28 år 6 månader
37 Bengt lsaksson 28 år 6 månader
38 Stig Classon 28 år 1 månader
39 Bo Hansson 28 år 1 månader
40 Per-Arne Andersson 27 år 10 månader
41 Sven Johansson 27 år 8 månader
42 Benny Hansson 27 år 2 månader
43 Tore Karlsson 27 år 1 månad
44 Astrid Johansson 26 år 11 månader
45 Roger “Räkan” Andersson 26 år 11 månader
46 Leif Stenberg 26 år 9 månader
47 Lisbeth Andersson 26 år 8 månader
48 Michael Gunnarsson 26 år 1 månader
49 Jan Backman 25 år 7 månader
50 Krister Körner 25 år 6 månader
51 Roger Hansson 25 år 4 månader
50 Göran Löwbeer 25 år 3 månader

48 år hos Hallberg-Rassy48 år hos Hallberg-Rassy48 år hos Hallberg-Rassy48 år hos Hallberg-Rassy48 år hos Hallberg-Rassy
Mats Olsson har jobbat 47 år och 8 månader i företaget
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FjärFjärFjärFjärFjärde HR-rde HR-rde HR-rde HR-rde HR-regattan iegattan iegattan iegattan iegattan i
Seattle, USASeattle, USASeattle, USASeattle, USASeattle, USA

Den fjärde upplagan av Hallberg-Rassy
Rendezvous regatta gick av stapeln i Seattle på
USAs nordvästkust mellan den 6 och 7 april
2002. Elva båtar deltog. Vädret var fint med
vindar på 12 meter per sekund och upp till 15
m/s i byarna. Rundningsmärkena var naturliga
sjömärken i järn, stora sådana, så det gällde att
inte gå allt för nära märkena. Samtidigt fick man
inte förlora viktiga meter genom att ha onödigt
stor marginal. På undanvinden mötte båtarna ett
stort fraktfartyg. Efter seglingen åt alla middag
tillsammans. Flera föredrag med diabildsvisning
hölls, bl a om ARC-segling. John Neal och
Amanda Swan-Neal gjorde även en bildpresen-
tation om deras segling med sin HR 46:a från
Ellös till Kanarieöarna. Trogna HR NewsLetter-
läsare känner till John och Amanda, som även
hållit föredrag under HRs Öppet Varv i Ellös.

Vi har fått vår rapport från HR-regattan av
Iko Knyphausen på Frersritade HR 42:an
”Bjossa”. Iko är förresten en ättling till Dodo
Knyphausen, fältmarskalk åt svenske Kung
Gustav II Adolf under 30-åriga kriget.

Seglingen seglades efter LYS och de tre
topplaceringarna blev:

1. Eric Lockard, Hallberg-Rassy 53
2. Robert Briggs, Hallberg-Rassy 46
3. Ed Bulgis, Hallberg-Rassy 42

NNNNNybybybybybyggd hallyggd hallyggd hallyggd hallyggd hall
HRs äldsta lagerskjul, byggt i början av 60-

talet, har rivts och ersatts av en modern bygghall
och lager. Den nya byggnaden har samma yta
som det gamla skjulet, men är betydligt bättre
utnyttjad och modernt byggd. Samtigt har man
fått en modern rigghall och effiktivt utnyttjade
lagerutrymmen.- Den nya lokalen är en stor
lättnad, det mesta går smidigare med den, säger
Stellan Beckman, ny produktionschef för HR.
Andra håller med:  –Det är märkbart lättare och
effektivare att röra sig runt båtarna här i nya
hallen, säger Sven-Erik Nevala och Per Larsson.
Sven-Erik och Per bildar ett lag som lägger teak
på överbyggnad och däck på HR 43. Sven-Erik
har jobbat på HR i 2 år och 7 månader, Per i tolv
år.

Den nybyggda hallen
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NNNNNya, störrya, störrya, störrya, störrya, större lokaler före lokaler före lokaler före lokaler före lokaler för
HR PHR PHR PHR PHR Pararararartststststs

Efter en kontinuerligt ökande tillströmning
av kunder har HR Parts and Accessories flyttat till
större lokaler i Ellös. I den nya rymliga byggna-
den finns ett visningsrum, där man bl a kan se
olika Hallberg-Rassy-kläder. Man har också
utökat sortimentet med bl a sjökort, hamnböcker
och nödraketer. Som vanligt har man ett mycket
brett utbud av reservdelar i programmet med
över 2000 detaljer med bild och pris på Internet,
www.hr-parts.com. Postadressen och telefon-
numret är oförändrade, Box 33, SE-474 21 Ellös.
Tel 0304 54 990. HR Parts nya lokaler i Ellös

I december 1994 vann hans Hallberg-Rassy
53:a “Russe Noir” sin klass i ARC över Atlanten.
Idag utmanar Peter Harrison i America’s Cup.
Med GBR Challenge tar Peter Harrison England
tillbaka in i America’s Cup-cirkusen för första
gången på 14 år. När Peter sålde sitt företag
Chernikeeff Networks för ca 4,5 miljarder SEK,
beslöt han sig för att investera en betydande del

av sin tid och personliga förmögenhet i att skapa
en brittisk America’s Cup-utmaning. Man köpte
japanska Nippon Challenge och har just sjösatt
första brittiska båten GBR 70. Ytterligare en
identisk båt skall byggas. Peter har alltid sagt att
kampanjen är långsiktig, och vinner man inte
denna omgång, är man väl förberedd inför nästa.
För närmare info, se www.gbrchallenge.com

HHHHHallberg-Rassy-seglarallberg-Rassy-seglarallberg-Rassy-seglarallberg-Rassy-seglarallberg-Rassy-seglare utmanare utmanare utmanare utmanare utmanar
i Americai Americai Americai Americai America’’’’’s Cs Cs Cs Cs Cupupupupup
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HHHHHallberg-Rassy Callberg-Rassy Callberg-Rassy Callberg-Rassy Callberg-Rassy Cupupupupup
15-17 augusti 200215-17 augusti 200215-17 augusti 200215-17 augusti 200215-17 augusti 2002
Den 15 till 17 augusti 2002 kommer den

tredje Hallberg-Rassy Cupen att seglas. Cupen går
traditionsenligt av stapel i Neustadt vid Öster-
sjön, där även Hallberg-Rassys tysklandskontor
finns. Basen ligger i Marina Ancora, som är en
fullservicehamn, idealisk för evenemanget.

HR-Cupen lockar många seglare från fler-
talet länder inklusive Sverige. Deltagande båtar
har ett brett variationsspektrum, både storleks-
mässigt och åldersmässigt. Förra Cupen deltog
båtar mellan 31 och 62 fot, från oldtimers till
helt nybyggda båtar.

Cupen varar i dagarna tre och stämningen är
alltid hög, både under seglingarna och på kvällen.

Närmare information och anmälan görs hos:

Hallberg-Rassy Deutschland GmbH
Horst von Hörsten
An der Wiek 7-15

DE-23730 Neustadt
Germany

Tel +49 4561 55 86 48
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8000 Hallberg-Rassy-båtar har nu levererats.
Den 22 maj 2002 fick Hideaki Ogawa från
Tokyo, Japan sin båt levererad i hamnen i Ellös.
Mr Ogawa med familj är mycket glada och
entusiastiska över sin nya HR 36 med bygg-
nummer 561.

Förverkligande av drömFörverkligande av drömFörverkligande av drömFörverkligande av drömFörverkligande av dröm
Leveransdagen var starten på en 10 års

segling runt jorden. Tidigare har de mest seglat
katamaraner, men har alltid drömt om att göra
den långa seglingen med en båt av HR 36:ans
kaliber. Resan har planerats en lång tid. Båten
beställdes i november 2000 genom Hallberg-
Rassys japanske representant, Global Marine Inc.

Mr Ogawa är nu pensionerad, men har
tidigare arbetat för IBM i Japan.

HR rekommenderad av vänHR rekommenderad av vänHR rekommenderad av vänHR rekommenderad av vänHR rekommenderad av vän
När vi frågar hur han kom i kontakt med

Hallberg-Rassy, säger Hideaki att han från en
seglarvän blev rekommenderad att en Hallberg-
Rassy är den rätta båten att förverkliga lång-
seglingsdrömmen i. Därefter läste han om båten i
den japanska båttidningen Kazi, såg båten en gång
på en japansk båtmässa och en gång på London
Boat Show. Kort därefter beställde familjen
båten. Han menar att svenska produkter i allmän-

het och Hallberg-Rassy i synnerhet inger förtro-
ende av kvalitet och säkerhetskänsla. Innan de
beställde båten jämförde de med en mängd
jämnstora båtar från hela världen, för att finna att
en HR är den båt som passar familjen som
handen i handsken för deras planer.

Långtgångna planerLångtgångna planerLångtgångna planerLångtgångna planerLångtgångna planer
Vid leveransdagen fanns hela familjen

Ogawa närvarande, men på första etappen av
seglingen kommer bara Hideaki, hans fru Misako
och sonen Hideyuki att vara ombord. Dottern
Ayako återvänder hem till Japan för att börja ett
nytt jobb. Planen är att först segla till Stockholm
via Göta Kanal, och därifrån sakta ner till Jersey,
för att övervintra där. Under vintern kommer
familjen att återvända till Japan, för att komma
tillbaka till båten igen och segla i Medelhavet
under sommarsäsongen 2003. Nästa vinter-
uppehåll kommer att ske i Gibraltar. År 2004
seglar man över Atlanten till Västindien. Därefter
vidare till Indiska Oceanen, där de kommer att
spendera tre år. Efter det finns inga konkreta
planer vart man seglar, men meningen är att segla
omkring i ytterligare tre år.

Vi önskar familjen Ogawa lycka och välgång
på deras tripp runt jorden!

8000:e Hallberg-Rassyn levererad
De 8000:e HR-ägarna: Mr Hideaki Ogawa, Mrs Misako Ogawa, dottern Ayako Ogawa och sonen Hideyuki Ogawa
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Citera gärna Hallberg-Rassy NewsLetter, bara du klart anger
källan. HR NewsLetter kommer ut en gång om året och nästa nr
beräknas utkomma i början av juli 2003. HR NewsLetter kan
ej användas som underlag till offert, standardbeskrivning eller
kontrakt. Skriven och producerad av Magnus Rassy, Hallberg-
Rassy Varvs AB 2002.

Elvström och SobstadElvström och SobstadElvström och SobstadElvström och SobstadElvström och Sobstad
fusionerasfusionerasfusionerasfusionerasfusioneras

Hallberg-Rassys segelleverantör, Elvström Sails i
Åbenrå, Danmark, har köpt aktiemajoriteten i
amerikanska segeltillverkaren Sobstad. Sobstad är
mest känt för sina framgångsrika Genesis racingsegel.
Detta betyder att Hallberg-Rassys kunder får ett
ännu tätare servicenät för sina segel och från nästa
år även möjlighet att uppgradera till mycket avan-
cerade kappseglingssegel, för den som så önskar.

... och här en av de... och här en av de... och här en av de... och här en av de... och här en av de
första:första:första:första:första:

Båten är 36 årBåten är 36 årBåten är 36 årBåten är 36 årBåten är 36 år, en ägar, en ägar, en ägar, en ägar, en ägareeeee
Den här Misil I:an byggdes för Gunnar

Laring och levererades ny den 6 juli 1966. Gun-
nar är nu 79 år och har mycket glädje med båten
än idag. Han fick båten levererad av Harry Hall-
berg i varvets hamn i Ellös för 36 år sedan. På 60-
talet förekom även halvfabrikat och Gunnar har
själv snickrat ihop inredningen. I tre veckor stod
han flitigt och byggde på sin båt, från kl 7 på
morgonen till kl 10 på kvällen, då Harry Hall-
berg kom och släckte och låste. På den tiden hade
varvet endast 30 anställda.

I 36 år har Gunnar seglat på svenska Väst-
kusten, till Danmark och södra Norge. De
senaste åren har han kostat på båten ett teakdäck,
en Seldén Furlex, en rullgenua och han har låtit
slipa ned och lacka om den vackra mahogny-
överbyggnaden.

Namnet Laring är faktiskt en sjöterm. Det
är ett gammaldags svenskt ord som betyder en
lätt vindkrusning. Den dagen Gunnar inte längre
klarar av att segla båten, kommer hans dotter,
Kristin Seidal, att fortsätta segla båten, som är
döpt till Felicia, vilket betyder ”den lyckliga”.
Båten kommer därmed att fortsätta att vara i
första familjens ägo ett bra tag till. Misil I är på
24 fot och byggdes i 120 exemplar mellan 1966
och 1972.

Känd Känd Känd Känd Känd TVTVTVTVTV-man-man-man-man-man
förförförförföredragshållaredragshållaredragshållaredragshållaredragshållare påe påe påe påe på

Öppet Öppet Öppet Öppet Öppet VVVVVarararararvvvvv
Du har säkert sett honom många gånger i

TV-rutan. TV 4:s chefsmeteorolog Anders
Ljungkvist är en hängiven seglare och nu även
begeistrad Hallberg-Rassy 43-seglare. Under
Öppet Varv kommer han att hålla ett intressant
föredrag om väder till havs. För att våra utländska
gäster skall kunna hänga med, hålls föredraget på
engelska. På sista sidan framgår hur man anmäler
sig till föredraget.

Anders Ljungkvist, meteorolog på TV4

Gunnar Laring har haft sin HR 24 Misil I i 36 år!
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Traditionsenligt bjuder Hallberg-Rassy in till Öppet
Varv. Liksom de senaste åren inbjuder vi också
övriga båttillverkare att visa sina båtar under helgen.
Totalt visas så många som 91 segel- och motorbåtar
upp till 62 fot. Även 75 leverantörer av motorer,
rigg, segel, navigationsutrustning och övriga till-
behör finns på plats. Faktum är att det inte går att
hitta ett så brett utbud på någon annan flytande
båtmässa i hela Norden.

På dagenPå dagenPå dagenPå dagenPå dagen
Världspremiär för nya Hallberg-Rassy 40. Fredag,
lördag och söndag, mellan kl 10.00 och 18.00, visas
HR 31, 34, 36, 40, 43, 46, 53 och 62 i vattnet, samt
inte mindre än 49 st HR-båtar under byggnation i
olika stadier. Alla har möjlighet att gå snitslade banor
genom hela varvet från fredag kl 15.

På kvällenPå kvällenPå kvällenPå kvällenPå kvällen
På lördag kväll kl 19.00 anordnar vi  mat och  dryck
och därefter ett intressant föredrag på temat väder
till havs med den kände TV4-meterologen och
Hallberg-Rassy-seglaren Anders Ljungkvist. För att
alla våra internationella gäster skall kunna följa  med,
hålls föredrget på engelska. Eftersom antalet platser
till kvällsevenemanget är begränsat och vi vill
undvika bokningar som inte blir något av, tar vi en

Öppet Varv hos Hallberg-Rassy
 helgen 23-25 augusti 2002

anmälningsavgift till kvällsföredraget på 120:- per
person. Anmälan gör du till vårt postgironummer
887086-7. Glöm inte ange namn, adress och
telefonnummer på talongen. Tidigare år blev eve-
nemanget fullbokat, så vi rekommenderar dig att
du anmäler dig snarast. Fördelning av platser i mån
av tillgång.

ÖvernattningÖvernattningÖvernattningÖvernattningÖvernattning
Vill du stanna över natten, finns ett flertal hotell
att välja bland. Förra året blev hotellen tidigt
fullbokade och vi föreslår att du ordnar även detta
snarast. Tänk på att det redan nu är många som
bokar sina hotellrum för nästa Öppet Varv, alltså
2003! Här följer några förslag till hotell: Hotel Ellös
Brygga, tel 0304 50993. Mollösunds Wärdshus
0304 21108. Nösunds Wärdshus 0304 209 25.
Hotell Sjögården 0304 51030. Quality Hotel Sten-
ungsbaden 0303 83100. Hotel Carlia, Uddevalla
0522 14140. Hotel Reis, Stenungsund 0303 77
0011. Fars Hatt, Kungälv, 0303 109 70. Lökeberga,
i närheten av Marstrand, tel 0303 22 71 90,
Ljungskile Turisthotell, 0522 20 039, Bergabo,
Rönnäng, 0304 677 080, Grand Hotel, Marstrand,
0303 603 22, Villa Sjötorp, Ljungskile, 0522
20174, Hotell Viking, Uddevalla, 0522 998 00.

Välkommen till Hallberg-Rassy 23-25 augusti för en
intressant båthelg!

����� SVERIGE
PORTO BETALT
PORT PAYÉ


