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Hallberg-Rassy Varvs AB i Ellös får en egen väg 
uppkallad efter sig: Hallberg-Rassyvägen. 
 – Det känns som en ära att få en egen väg som är 
uppkallad efter företaget, säger Magnus Rassy.
Företaget har alltså inte flyttat utan fått vägen 

Spektakulärt båtdop
Hallberg-Rassy 43 nr 100, “Smiling Swiss 

III” ägd av CCS, Cruising Club of Switzerland, 
döptes på ett spektakulärt sätt i Bern i Schweiz 
av ingen mindre än Schweiz inrikesminister i 
anslutning till CCS 50-årsjubileum. Det sägs att 
detta är första gången som en båt döps framför 
rådhuset i ett land som inte gränsar till något 
saltvatten. Vi betvivlar inte den uppgiften.

Klubben har gjort en väggkalender, där 
varje månads bild är ett motiv från båtdopet. 
Kalendern går inte från januari till december, 
utan mars 2005, då man menar den nya tideräk-
ningen började med den nya HR 43:an.

uppkallad efter sig. Företaget är lika fast förank-
rad på sin vanliga position som den bohuslänska 
graniten och det är endast adressen som har 
ändrats: från Hällavägen 6 till Hallberg-Rassy-
vägen 1.

Hallberg-Rassy får egen gata

Dopet av HR 43:an "Smiling Swiss III"
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Ny inredningslayout i 
HR 40 på Öppet Varv

Hallberg-Rassy 40 kommer att presenteras 
i en alternativ, klassisk inredningslayout på Öp-
pet Varv 26-28 augusti 2005. 

Den nya klassiska inredningslösningen 
innebär att salongen ligger längre akterut och 
blir därmed bredare. Toaletten får fortsatt en 
separat dusch och förläggs mellan salongen och 
förpiken. Innanför duschen kan man till och 
med montera en tvättmaskin, som är extraut-
rustning. Det är ståhöjd i genomgången till 
akterruffen och pentryt är sjöriktigt utformat. 
Maststöttan sitter i direkt anslutning till huvud-
skottet och durken ligger i en nivå i hela båten.

Prisvinnare jorden runt
HR 40 har vunnit fyra stora utmärkelser: 

• Sailboat of the Show i Stockholm i 
november 2002

• European Yacht of the Year i största 
kategorin i januari 2003

• Overall Boat of the Year 2004 i USA
• Best Liveaboard Cruiser 2004 i USA
Priset Sailboat of the Show utsågs av en 

jury bestående av ett flertal fackjournalister. 
Juryns motivering löd:

”Hallberg-Rassy 40 är en långfärdsbåt av 
högsta Orustkvalitet. I båten återspeglas varvets 
långa erfarenhet av båtbyggeri, som i Hallberg-
Rassy 40 utvecklats till en lågmäld elegans. Utan 
att snegla på trender är det en modern båt med 
högsta standard vad gäller utrustning och kom-
fort.”

Orkanen Ivan  
utmaning för  

HR Parts and Accessories
I höstas ställdes HR Parts and Accessories 

inför en av de största utmaningarna hittills genom 
att tillgodose HR-ägare med reservdelar i aldrig 
tidigare skådad mängd. Det gällde de ägare som 
hade sina båtar upplagda i Grenada, Västindien, 
där orkanen Ivan plötsligt slog till.

”-Detta blev verkligen en uppgift bortom 
de vanliga förfrågningarna på reservdelar”, säger 
Vickie Vance. ”- Plötsligt behövdes väldigt många 
reservdelar, inom en väldigt kort tidsperiod. Vi 
jobbade intensivt med att få fram och skicka ut 
reservdelar till alla olyckligt drabbade HR-ägare." 

Reservdelsförsörjningen är inte lika hårt 
ansatt i vanliga fall, men inte desto mindre upp-
skattad av de tusentals HR-ägare runt om i världen 
som fått viktiga delar i tid.

I samband med att firman firar sitt 8-årsju-
bileum, har HR Parts and Accessories utökat sin 
service: nu har man ännu fler utprovade tillbehör 
såsom utombordare, gummibåtar, säkerhetsut-
rustning, kläder, sjökort och annat Du finner i en 
välsorterad skeppshandel. Med andra ord allt som 
behövs för en säker långsegling. Lika populärt som 
det är för etablerade HR-ägare, lika intressant har 
det blivit för dem som beställer en ny HR-båt, 
som genom lite planering kan få all utrustning de 
kan tänkas behöva levererad direkt på båten i ham-
nen i Ellös på leveransdatum, enkelt och smidigt.

HR Parts når Du på telefon 0304 54 995, 
www.hr-parts.com

Ny klassisk inredningslayout, som erbjuds som alternativ till den ursprungliga i HR 40
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37 båtar i Hallberg-Rassy Fun Regatta
Rekordmånga båtar

Den 19-21 augusti 2004 seglades den fjärde 
Östersjöbaserade Hallberg-Rassy-regattan. 
Seglingen lockade rekordmånga HR-båtar, 37 
stycken. Seglingarna bjöd på både tuffare vind, 
mellanväder och riktigt lätt vind.

Andra färdigheter än snabb segling viktiga
Inriktningen för årets seglingar var i ännu högre 
grad än tidigare att ha roligt tillsammans och att 
träffa andra HR-ägare. Det är inte utslagsgivande 
att bara kunna segla snabbast. Lika viktigt är att 
ha goda kunskaper om vin och att kunna bedö-
ma hur snabbt andra människor vinschar. Vik-
tiga delmoment i tävlingen var nämligen dels att 
gissa rätt vinsort vid en vinprovning. Dessutom 
fanns en original America’s Cup träningsgrinder, 
där man fick prova på simuleringen att vinscha 
upp ett storsegel till en America’s Cup-båt. Sedan 
fick varje besättning gissa tiden för två välträ-
nade 15-åriga seglare. Den som gissat dåligt, fick 
många straffpoäng. Den som gissat bra, men inte 
seglat lika snabbt, hade ändå en chans att vinna! 
Alla vände hem med ett pris i någon form.

Både nybyggen och oldtimers placerade sig bra
Man seglade i fyra olika klasser; upp till 38 
fot och däröver, med och utan spinnaker/gen-
naker. Dessutom ett totalpris där vinprovning 
och vinschning vägts in. Man seglade efter ett 

handikappsystem, som gjorde att både gamla 
och nya båtar hade en chans att placera sig bra. 
Många trodde att nya HR 37:an fått ett alltför 
”snabbt” handikapp som båten inte skulle kunna 
segla upp till. Men det gjorde den med besked. 
Klassen upp till 38 fot med spinnaker vanns 
nämligen av svensken Claes Österlind i en HR 
37. Klassen upp till 38 fot utan spinnaker vanns 
av den 25 år gamla HR 38:an Paul Schmidt. 
Klassen 39 fot och uppåt med spinnaker vanns 
av HR 53:an Ikarus. Klassen 39 fot och upp utan 
spinnaker av HR 39:an Gitti. Totalsegrare, med 
vinprovning och vinschning invägd, blev den 
15 år gamla HR 42:an, rattad av tysken Dr H 
Gatermann, som visade sig inte bara vara skicklig 
seglare utan också en god gissare och en vinkän-
nare av rang. 

Seglingarna gick i Neustadt i Lübecker Bucht. 
Utgångspunkten är Ancora Marina, en fullservi-
cehamn, där också det tyska HR-försäljningskon-
toret ligger. 

HR-regattor förekommer även i Holland, Eng-
land, Italien, på USA:s västkust samt USA:s 
östkust.
 
På nästa uppslag hittar Du några fler bilder, men 
på www.hallberg-rassy.com hittar Du hela 108 
bilder från Hallberg-Rassy Fun Regatta.
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HR 34 "Nosce Te"



Pris för långsammaste båt,  
HR 94 Kutter "May 4 Us"

HR 31 "Theoderich"



Förbättringar 2006
Varje år genomför Hallberg-Rassy en lång rad 
förbättringar. Det är inte förändringar för för-
ändringens skull, utan en lång rad detaljförbätt-
ringar, som baserar sig på varvets egen erfarenhet 
och feedback från de 8 400 HR-ägarna som 
finns runt om i världen. Inför 2006 är det ovan-
ligt många förbättringar som kommer:

Samtliga modeller: 
• Draglådorna går numera på lättgående 

rullager som samtidigt har en inbyggd 
ändstopp.

• För att skåpsluckorna skall stänga mjukare, 
införes genomskinliga gummikuddar, s k 
“fiskögon” som dämpare.

• Däcksförskruvningen för vatten-, diesel- 
och holdingtankar har uppgraderats till 
rostfritt utförande, där inget vinschhandtag 
behövs för öppning.

• Ett röstjärn får en bygel för bekväm parke-
ring av de fall man inte använder.

• När 3 kg gasflaskor i järn beställs, monteras 
numera hållaren på ett sådant sätt, att risken 
att flaskan står i vatten minskar.

• En lång rad nya textilier, både med och 
utan merpris, har tillkommit.

Hallberg-Rassy 31: 
• Mk II utförande, vilket förutom 

ovanstående innebär:
• Ny relingsfotlist i aluminium/teak, utan hål.
• Riggen uppgraderas till en tvåspridarrigg 

med smäckrare maströr.
• Ny motor: Volvo Penta D1-20.
• Väsentligt kraftfullare generator, 115 A mot 

tidigare 60 A.
• Inredningen får en mer rund framtoning, 

med rundade och profilfrästa kanter och 
ventilationsgaller ovanför, i stil med nya 
HR 342.

• I toautrymmet blir handfat och avställnings-
yta i kompositstenmaterialet Corian. 

• Det blir en särskild våtgarderob som är 
ventilerad, allt i stil med nya HR 342.

• Skjutluckan blir i rökfärgat plexiglas, med 
grepplist i teak. Entréområdet blir därmed 
ljusare.

• När varmvattenberedare beställs, har denna 
kunnat ökas från 22 liter till 24 liter. 

Hallberg-Rassy 37:
• Även här blir handfatet och avställningsytan 

i toaletturymmet i elegant Corian.
• Skjutluckan blir i rökfärgat plexiglas, med 

grepplist i teak. Entréområdet blir därmed 
ljusare.

• Diskhoarna har justerats i placering på så 
sätt att det både blir mer huvudutrymme 
för pannan och ökad avställningsyta.

• Svängrummet mellan nedgångslejdare och 
salongsbord har ökats.

• Durkarna är fastskruvade med försänk-
ningsbrickor, vilket är en mer elegant 
lösning och brickan gör även durken mer 
långlivad. Redan tidigare fanns inspektions-
luckor på alla ställen av betydelse.

Hallberg-Rassy 40: 
• Helt nytt alternativt inredningsakternativ, 

Classic, se sidan 3. 
• Originalinredningen får förbättrad bok-

hyllepanel i form av en bokhyllealkov och 
aningen högre ryggstöd.

• Styrningen uppgraderas från vajerstyrning 
till kardanlänkarmsstryrning med progres-
siv utväxling. Detta innebär, att utväxlingen 
alltid är anpassad till vinkeln på rodret och 
båten blir därmed alltid lättstyrd.

• Förbättrat stävbeslag i linje med övriga 
modeller, som innebär gynnsammare drag-
vinkel för kättingen samt att det går lättare 
att byta stävbeslag eller teakfotlist om en 
olycka skulle vara framme.

• Skjutluckan blir i rökfärgat plexiglas, med 
grepplist i teak. Entréområdet blir därmed 
ljusare.

• Durkarna är fastskruvade med försänk-
ningsbrickor, vilket är en mer elegant 
lösning och brickan gör även durken mer 
långlivad. Redan tidigare finns inspektions-
luckor på alla ställen av betydelse.

Hallberg-Rassy 43: 
• Teakdäcket vacuumsugs som på HR 48.
• Skotten mellan salong och navigationsbord 

på bb och pentry på sb sänks aningen, för 
utökad rymdkänsla.

• Dörren mellan akterruff och genomgång 
har utökats i storlek, för lättare passage.

• Dörrhållarna har uppgraderads till utfö-
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rande i rostfritt med magnet, så som HR 
48 haft från start.

• Skjutluckan blir i rökfärgat plexiglas, med 
grepplist i teak. Entréområdet blir därmed 
ljusare.

• Fällbar slingerlist i vit hårdplast i underkant 
på akterstuvens lutande plan, för att utnytt-
ja stuvutrymmets volym bättre.

• Placeringen av hållaren för nedgångsstick-
skotten optimeras, så att tillgängligheten 
för segelsäckar etc förbättras.

• Förbättrat stävbeslag i linje med övriga 
modeller, som innebär gynnsammare 
dragvinkel för kättingen samt att det går 
lättare att byta stävbeslag eller teakfotlist 
om olyckan skulle vara framme.

• Durkarna är fastskruvade med försänk-
ningsbrickor, vilket är en mer elegant 
lösning och brickan gör även durken mer 
långlivad. Redan tidigare finns inspektions-
luckor på alla ställen av betydelse.

• Doradeventilen på fördäck har ersatts med 
en ny modell som är självstängande, samma 
som på HR 48.

Hallberg-Rassy 48: 
• Ankarspelet uppgraderas till en ny och 

kraftigare modell från Lofrans.
• När fjärrpanel för hydraulisk kick och 

hydrauliskt akterstag beställs, placeras detta 
numera direkt tillgängligt för rorsman.

• Skåpsluckor har fått en ändbegränsare, så 
att luckan inte kan smälla mot övrig inred-
ning.

• Durkarna är fastskruvade med försänk-
ningsbrickor, vilket är en mer elegant 
lösning och brickan gör även durken mer 
långlivad. Redan tidigare finns inspektions-
luckor på alla ställen av betydelse.

• När eltoa beställs, används numera färsk-
vatten till spolningen, vilket motverkar att 
algerna i havsvattnet kan ruttna i slang-
arna.

Hallberg-Rassy 53: 
• Ny modell av motor, den 5-cylindriga 

Volvo Penta D3-110, som i HR 48 visat 
sig så tyst, vibrationsfri, ren och med bra 
vridmoment där man behöver det som bäst 
på en deplacementssegelbåt: på låga varv.

• Batterierna uppgraderas till 6v tubolarbat-
terier, som sammankopplas till 24 v, 210Ah. 
De mest framträdande fördelarna med dessa 
batterier är det höga antalet cykler, 900, 
vilket är märkbart fler än t ex för gelbat-
terier, samt att dessa tubolarbatterier klarar 
djupare urladdning utan att skadas, förutsatt 
att, som med alla batterier, dessa omgående 
återladdas.

• Uppgraderade dörrhållare i rostfritt med 
magnet.

• Inrednigen får en mer rund framtoning, med 
rundade och profilfrästa kanter och ventila-
tionsgaller ovanför, i stil med HR 48.

• Teakdäcket vacuumsugs som på HR 48.
• Skåpsluckor har fått en ändbegränsare, så att 

luckan inte kan smälla i övrig inredning.
• Durkarna är fastskruvade med försänknings-

brickor, vilket är en mer elegant lösning 
och brickan gör även durken mer långlivad. 
Redan tidigare finns inspektionsluckor på 
alla ställen av betydelse.

• Doradeventilen på fördäck har ersatts med 
en ny modell som är självstängande.

• När eltoa beställs, används numera färskvat-
ten till spolningen.

Hallberg-Rassy 62: 
• Teakdäcket vacuumsugs numera.
• Skåpsluckor har fått en ändbegränsare, så att 

luckan inte kan smälla i övrig inredning.
• Uppgraderade dörrhållare i rostfritt med 

magnet.
• Durkarna är fastskruvade med försänknings-

brickor, vilket är en mer elegant lösning 
och brickan gör även durken mer långlivad. 
Redan tidigare finns inspektionsluckor på 
alla ställen av betydelse.

• Batterierna uppgraderas till 6v tubolarbat-
terier, som sammankopplas till 24 v, 210 
Ah. De mest framträdande fördelarna med 
dessa batterier är det höga antalet cykler, 900, 
vilket är märkbart fler än t ex för gelbatterier, 
samt att dessa tubolarbatterier klarar djupare 
urladdning utan att skadas, förutsatt att, som 
med alla batterier, dessa omgående återladdas.

• Till eltoaletterna används numera färskvat-
ten till spolningen.

• Doradeventilen på fördäck har ersatts med 
en ny modell som är självstängande.
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Jerk Oldenburg  
föredragshållare  

under Öppet Varv
Jerk Oldenburg har seglat jorden runt med sin 
Hallberg-Rassy 31 Monsun ”Vindela” mellan 
1998 och 2005. Han har upplevt mycket, har 
massor att berätta och har många fina bilder 
att visa. Bland annat upplevde han Tsunamin i 
Thailand annandag jul 2004.

Jerk har en hemsida, där han på ett mycket 
underhållande sätt ingående beskriver allt han 
varit med om på sin jordenruntsegling. Webba-
dressen är www.autonik.se/vindela

Jerk är svensk, men eftersom vi har många 
internationella gäster, kommer föredraget att 
hållas på engelska. På sista sidan står beskrivet 
hur man anmäler sig till föredraget.

Jerk Oldenburg
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Dave Melin ny ägare 
till West Coast Yachts

West Coast Yachts är ett etablerat försälj-
ningsställe för Hallberg-Rassy i Seattle i nor-
västra USA. Under 2004 togs verksamheten över 
av Dave Malin som berättar:

För mig är det en ära att få jobba för 
Hallberg-Rassy. Jag har cruisingseglat i hela mitt 
liv. Det har mest varit familjesegling i området 
nordöstra Stilla Havet. Vi har bott i Seattleområ-
det en lång tid. 

Jag vill varmt rekommendera alla som läser 
detta att någon gång komma och segla i Desola-
tion Sound i Kanada på sommaren. Det är helt 
enkelt ett fantastiskt seglingsrevir. 

Innan jag köpte West Coast Yachts förra 
året, har jag bl a arbetat inom företagsledningen 
i ett flertal mjukvaruföretag och jag har även ägt 
en egen fabrik inom fastsättningsindustrin. 

Hallberg-Rassys koncept med långfärds-
båtar passar utmärkt den typ av segling som är 
aktuellt runt om Seattleområdet. 

Vi har just nu 18 HR-båtar sålda av oss 
som är på väg jorden runt. I oktober anordnar vi 
vår traditionella Hallberg-Rassy rendezvous - alla 
HR-ägare är inbjudna att delta!
Dave Melin

Roger Johansson  
nygammal  

HR-dealer i Annapolis
Roger Johansson har jobbat för Hallberg-

Rassy i 17 år men är ändå ny HR-dealer i Anna-
polis. Roger berättar:

Jag är född och uppvuxen i Göteborg och 
har alltid haft ett sommarhus på Orust; min fars 
gamla familjegård. Vi lämnade Göteborg för 
gott 1980 och flyttade till Orust. Då började jag 
också att segla, runt öarna och upp till Norges 
fjordar. Jag började min karriär som felsökare för 
elektronik inom bilbranschen; Volvo och GM. 

Jag flyttade till USA 1989 och blev enga-
gerad i Free State Yachts och Hallberg-Rassy. 
Jag levererade en HR 49 till olika båtmässor på 
USAs ostkust från Newport, Rhode Island, ner 
till Miami. Under mina första år i USA reste jag 
runt en hel del och jobbade för Free State Yachts 
av och till, innan jag slutgiltigt bestämde mig för 
att rota mig i USA. Jag började arbeta på heltid 
för Free State Yachts och tog hand om charter-
verksamheten, utleveranserna och garantiarbeten 
för nya Hallberg-Rassy. Jag jobbade i många år 
nära tillsammans med Bill Adams, grundaren till 
Free State Yachts. Jag lärde mig verksamheten 
tämligen väl. 

Jag fick chansen att köpa företaget, vilket 
jag också gjorde den 1 februari 2005. Bill Adams 
kommer att arbeta kvar inom företaget som 
säljare. Vi, Free State Yachts besättning, ser fram 
emot att fortsätta vårt engagemang att mark-
nadsföra och sälja Hallberg-Rassybåtar i många, 
många år framöver.



Goding blir godare: Hallberg-Rassy 342
Nya Hallberg-Rassy 342 kommer att ha världs-
premiär på Öppet Varv i Ellös 26-28 augusti 
2005.

För precis 15 år sedan sjösattes den då smått 
revolutionära HR 34. Aldrig hade så mycket 
seglingsglädje byggts in i en så komfortabel 
och elegant båt. Den blev en av varvets största 
bestsellers med över 500 sålda båtar. HR 342 är 
en nykonstruktion som ger lite mer av allt och 
samtidigt tar tillvara på alla värden som gav HR 
34 en sådan framgång. Nyckelord som seglings-
glädje, tidlös elegans, hög komfort, fina snick-
erier och lätthanterlighet gäller båda modellerna. 
HR 342 nyttjar dock sina skrovmått märkbart 
bättre. Detta ger med nästan samma längd och 
breddmått t ex 

• 40 cm längre vattenlinje
• 9 cm längre salong 
• 11 cm längre förpikskojer
• Bredare sovkojer
• 4 cm bättre ståhöjd, nu 1,90
• Större tankar; både vatten, diesel och 

toatank ökar 10 liter vardera

Riggen är än mer lätthanterlig med större storse-
gel och en mindre, lätt överlappande genuafock. 
Det gör det enklare att hantera förseglet. Själv-
slående fock blir nu möjlig. Frers senaste rön 
inom design ger än mer utbyte av seglingsupple-
velsen. Rodret är ännu omsorgsfullare lagrat med 
sfäriska självjusterande lager. 

Sittbrunnen har skönare ergonomi genom opti-
malare utformning av sargarna och har upp till 5 
cm högre sargkant, vilket ger ännu säkrare känsla 
än tidigare. Stuvutrymmena i sittbrunnen har 
utökats. Förvaringsutrymmet för gasol rymmer 
nu kompositflaskor på upp till 6 kg i stället för 2 
kg järnflaskor.

Båten har optimerad viktfördelning i form av att 
t ex vattentanken och batterier flyttats närmare 
båtens centrum och att kölens bulb är tjockare 
för lägre tyngdpunkt. Detta ger ökad styvhet och 
vässade seglings- och sjöegenskaper.

Inredningen är ljusare med större sidofönster. 
Antalet öppningsbara fönster har ökats från 6 till 
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Goding blir godare: Hallberg-Rassy 342
11. Skjutluckan är nu genomskinlig. Skylight-
luckan i förpiken har blivit större. Det ger inte 
bara mer ljus utan gör att det går att få in och ut 
segel som rullgennackers och Code Zero lättare. 

Inredningen har en mjukare framtoning med 
rundare skåpsluckor med profilfräst kant. Toa-
utrymmet är 6 cm längre och har fått en extra 
sjögarderob. Tvättställ och avställningsyta är nu 
i Corian. 

Motorn är helt nya Volvo Penta D1-30.  
Batterierna är av s k flat plate typ, som tål betyd-
ligt djupare urladdningar än traditionella batte-
rier. Kapaciteten har ökats från 124 till 225 Ah. 
Motorns generator har ökats från 60 till 115 A.

På nästa sida finner Du inredningsplan  
samt en jämförelsetabell mellan  
HR 34 och HR 342.

Nya Hallberg-Rassy 342 är en  
modern långfärdsbåt som ger  
seglaren stor stolthet i ägandet.
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  HR 34   HR 342 Skillnad
Skrovlängd  10,28 m   10,32 m + 4 cm
Längd vattenlinje  8,69 m   9,09 m  + 40 cm
Bredd  3,42 m   3,42 m     0
Bredd akterspegel  2,46 m   2,61 m  + 15 cm
Deplacement  5,3 t   5,3 t     0
Segelyta med kryssfock/genuafock  55 m²    60 m²  + 5 m²
Masthöjd över vattenyta  15,35 m   15,92 m + 57 cm
Vatten  255 liter   265 liter + 10 liter
Diesel  155 liter   165 liter + 10 liter
Sittbrunnssarg i mitten  27 cm   30 cm  + 3 cm
Sittbrunnssarg i främre del  30 cm   35 cm  + 5 cm
Förpik, kojlängd  203 cm   214 cm  + 11 cm
Förpik, mätt där kojen är som kortast  189 cm   200 cm  + 11 cm
Förpik, fotända  46 cm   75 cm  + 14 cm
Instegshöjd förpikskoj  82 cm   62 cm  - 20 cm
Bredd akterända förpikskoj  203 cm   207 cm  + 4 cm
Längd L-soffa salong  181 cm   190 cm  + 9 cm
Längd rak soffa salong  181 cm   190 cm  + 9 cm
Längd sb salongskoj med instick  216 cm   215 cm  -1 cm
Pentrylängd  116 cm   116 cm     0
Kartbord, längd / bredd  105 x 95 cm 99 x 94 cm - 6 x - 1 cm
Längd toalettutrymme  103 cm    109 cm  + 6 cm 
Garderober, total längd  115 cm   158 cm  + 43 cm
Akterkoj, mätt där den är kortast  203 cm    206 cm  + 3 cm 
Akterkoj, bredd fotända  95 cm    111 cm  + 16 cm 
Akterkoj, huvudända  165 cm    176 cm  + 11 cm
Distans akterkojsdyna-sittbrunnsbalja  40 cm    42 cm  + 2 cm 
Ståhöjd salong  186 cm    190 cm  + 4 cm 
Sittbrunnsstuv, längd  115 cm   136 cm  + 21 cm
Servicebatterier  124 Ah   225 Ah   + 101 Ah
Generator  60 A   115 A  + 55 A
Öppningsbara sidorutor  5   10  + 5 st
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2005 års medelhavsbaserade HR-regatta, som 
seglades den 19-22 maj, blev en stor framgång. 
34 Hallberg-Rassybåtar mellan 31 och 62 fot 
från Italien, Frankrike, Belgien och Holland 
deltog. Snabbaste båt på seglad tid blev en 
Hallberg-Rassy 62 med byggnummer 16 “Cindy 

34 båtar i Mediterranean Hallberg-Rassy Regatta
62”. Totalsegrare efter LYS blev Hallberg-Rassy 
43:an “Drake”. Kappseglingen följdes av Italiens 
största TV-kanal, RAI. Detta var andra medel-
havsbaserade HR-regattan och den tredje beräk-
nas seglas omkring maj-juni 2006.



Mitt livs plan – att 
segla över oceanerna i 

en fin båt
Leon Schulz berättar här om sina drömmar 

vid 15 års ålder om att segla en egen stor fin båt 
över oceanerna till att, steg för steg, förverkliga 
detta. Nu, år 2005, kommer Leon och hans familj 
att börja segla på de sju haven i en egen Hallberg-
Rassy 40. Här är Leons historia:

Jag är född i Sverige, uppvuxen i Tyskland, 
har bott i Schweiz, har min mor i Spanien och 
min syster i Bryssel, och har haft turen att träffa 
en fru med lika internationell bakgrund, som 
har sin bror i Phoenix, Arizona USA och övriga 
släktingar i England och Danmark.

Mitt hjärta har emellertid alltid tillhört 
svenska västkusten, där vi tillbringade alla våra 
somrar när jag var barn. Vi körde bil upp från 
Tyskland, med vår lilla motorbåt på släpkärran.

Havet har allt sedan dess varit det vikti-
gaste i mitt liv och det som bundit ihop min 
värld. Mina första erfarenheter på sjön fick jag 
som liten pojke, där jag tuffade runt bland de 
svenska holmarna och skären i vår motorbåt.

När jag var 15 år förändrades mitt liv: jag 
fick segla på min morbrors 27 fots Vega, byggnr 
7, i två veckor. Segling blev min passion, och 
det är min morbrors förtjänst att jag alltid 
längtar efter att segla. När jag kom hem efter 
min första segling på Vegan, där vi utforskat 
Östersjön under vår segling från Stockholm till 
Gotland och tillbaka, sålde jag min gamla ärvda 
modelljärnväg och köpte min första segelbåt för 
pengarna. Det var en Laserjolle som jag faktiskt 
fortfarande har kvar. Jag ”betvingade de stora 
oceanerna” med ”Ratatosk” där jag seglade i vår 
lilla vik i Bohuslän: Jag seglade min eget båt!

När jag var 17 år hade jag turen att få 
komma med som besättningsman på Peder 
Wallenbergs vackra Sparkman & Stephens-ri-
tade 62’ yawl ”Refanut” från 1955. Vi startade 
från Norfolk, Virginia, seglade utomskärs längs 
USAs östkust, rundade Florida och Florida 
Keys och gick sedan till Tampa på Floridas väst-
kust. Vilket äventyr! Mina föräldrar var rädda 
att jag aldrig skulle komma tillbaka, eftersom 
jag trivdes så bra. Jag kom tillbaka hem, men 

hade med mig något nytt: kärleken till tropi-
kerna. Min önskan att få komma tillbaka till 
dessa vatten en dag fanns ständigt i min själ. 
Jag kom alltså hem igen med fina upplevelser i 
bagaget, men också med en plan! En plan för 
mitt liv som jag fortfarande jobbar på! I korthet 
var det som följer: jag hade gjort upp en ekono-
misk planering där målet var att äga en 23 fots 
Viggen, ”lillasyster” till min morbrors Vega. 
Mina beräkningar gav vid handen att jag skulle 
kunna ha råd med den när jag blev 21 år om 
jag jobbade hårt. Så, jag gav extralektioner till 
skolelever efter skoldagens slut på vardagarna 
och sålde sängar i en möbelaffär på helgerna. 
1982 kom den stora överraskningen när Sverige 
devalverade kronan med 16 %. Jag hade mina 
sparpengar i D-mark eftersom vi då bodde i 
Tyskland. Plötsligt fick jag råd med 37 000 
SEK två år tidigare än beräknat! Så när jag var 
19 år köpte jag vår kära ”Celicia”, som jag hade 
kvar i 11 år.

Två veckor efter att jag hade träffat min 
blivande fru Karolina för första gången, var 
det jul. Och eftersom Karolinas födelsedag är 
den 24 december så ville jag hitta på en riktigt 
fin födelsedagspresent som också skulle vara 
julklapp. Vad kunde vara bättre än en kurs i 
skepparexamen? Jag hade turen att Karolina 
tyckte om min present och sa ja till att gå på 
kvällskurs i fem månader för att få sin examen. 
Direkt efter det flyttade vi till Schweiz, men 
återvände till Sverige på vår sommarsemester. 
Där presenterade jag för första gången ”Cei-
licia” för Karolina. Det blev kärlek vid första 
ögonkastet från båda håll, trots isande kallt 
väder i maj när vi skulle segla till Norge.

Leon Schulz vid sin HR 40 "Regina"
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När vi kom hem från vår seglingssemes-
ter föreslog Karolina att vi skulle hyra båt i 
Grekland för vår smekmånad om vi skulle gifta 
oss en gång… Det blev faktiskt så att jag kort 
därefter frågade henne om hon ville bli min fru. 
Hon sa ja igen! Vilken bra idé det var förresten 
(ja, äktenskapet också, förstås)!

Så vi bokade två veckor bare-boat charter, 
där reglerna fordrade att minst två av besätt-
ningen skulle inneha skepparexamen. Vilken 
tur att Karolina hade gått kursen som jag gav 
henne, eftersom vi förstås ville vara ensamma på 
båten på vår bröllopsresa! Det verkade som om 
charterfirman gillade vårt upplägg också, för 
man gav oss en alldeles ny båt som fick namnet 
”Romance” – man kan undra varför?

Efter att vi fått bokningsbekräftelsen på 
charterbåten kunde vi börja planera vårt bröl-
lop. De grekiska Cykladerna var fantastiska och 
jag skulle verkligen gärna åka dit igen där det 
finns så mycket gammal marinhistoria. 

1994 kom vårt första barn och vi började 
prata om att köpa hus. Ja, tänkte jag, bäst att 
köpa ny båt innan baby och hus tar alla resurser 
i anspråk, så vi köpte vår första Hallberg-Rassy: 
en begagnad HR 29 som vi döpte till ”Datsy” 
(det blir Ystad baklänges!).

Vår dotter Jessica fick vara med ombord 
när hon bara var ett par veckor gammal och vi 
hade några härliga somrar på svenska kusten. 
Vår son Jonathan föddes 1996, så efter hand 
började vi längta efter lite mer utrymme för vår 
växande familj. Vi beställde vår HR 31, som vi 
sedan seglade i fyra säsonger. 

Våra två barn Jessica (född 1994) och 
Jonathan (född 1996 på samma datum, den 5 
mars) tycker att segling är en fullständigt natur-
lig del av livet. I seglingen finner man allt som 
är viktigt i tillvaron. Världen blir både mindre 
och på samma gång större. Fokuseringen på 
båten och seglingen är självklar på samma gång 
som horisonten är oändlig. Naturen, luften, ha-
vet, kraften, äventyret … allt finns inom räck-
håll. Tiden går långsammare, livet blir längre 
och därigenom rikare. Man får tid för stillhet, 
tankar, samtal och gemenskap. Och ibland får 
man känslan av att ha gjort någonting bra som 
belöning.

Vi hade fyra underbara somrar på vår HR 
31. Det var en härlig båt, snabb, livlig, pålitlig, 

rymlig, välplanerad och utrustad så som vi ville 
ha det. Men eftersom tiden gick var det åter 
mera plats vi behövde. Barnen växte och hade 
ofta sina vänner med ombord. Vi behövde mera 
stuvutrymme, ståhöjd för långe Leon (Karolina 
säger att det hade varit billigare att låta läkarna 
förkorta mina långa ben) och extra vatten- och 
dieseltankar för långfärder. Detta fick oss till 
slut att ta avsked från vår älskade HR 31 ”Re-
gina I”.

Men innan vi tog ett definitivt beslut om 
en ännu större båt ville Karolina pröva på riktig 
långfärdssegling. Hon ville först och främst 
förbättra sina egna seglingskunskaper. ”Visst, 
visst”, sade jag och trodde väl aldrig att hon 
skulle fara iväg ensam och dra ut på långsegling. 
Men en dag på hösten 2000 hade hon fyllt i 
ansökan till seglarkurs från Tromsö i Nordnorge 
ombord på en Hallberg-Rassy 46. Men varför 
inte segla i lite behagligare klimat? Var min fru 
så våghalsig? Jag kunde knappt tro det!

Så i augusti 2001 upplevde Karolina ett 

HR 46:an "Mahina Tiare" Karolina seglade med
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Hallberg-Rassy 37 
klassvinnare  

i Skagerrak Two Star
Norska HR 37:an ”Satchmo” vann 2004 års 

Skagerrak Two Star Regatta i klassen. Reglerna 
tillåter endast två personer ombord under kapp-
seglingen. Totaldistansen 300 sjömil tog HR 37:
an 51 timmar, 33 minuter och 20 sekunder att 
segla. Det ger en genomsnittsfart på 5,8 knop 
men då får betänkas att de sista 15 sjömilen 
tog 12 timmar att segla. HR 37:an vann både 
på seglad tid och tid beräknad efter handikapp. 
Kappseglingen startade i Hankö i Norge och det 
var ett 3 timmars stopp vardera i Arendal och 
Marstrand mellan benen. Vinden varierade flera 
gånger från noll till 18 meter per sekund. Tack 
vare en komfortabel båt var HR 37:ans manskap 
efter drygt två dygn mer utvilade än besättningar 
i andra båtar. Ett stort grattis till Ole Petter Pol-
len och Magnus Lundgren för ett fint resultat!

riktigt äventyr, när hon lämnade barnen med 
mig och klev ombord på ”Mahina Tiare III” för 
en seglarkurs som skulle spänna över 17 dagar 
och 1400 sjömil utomskärs. Ombord på denna 
Hallberg-Rassy 46 seglade hon ut från Tromsö, 
nära Nordkap, förbi Lofoten och neråt längs 
norska atlantkusten och därefter till Göteborg. 
Där fanns jag som ivrigt väntande (och ganska 
avundsjuk) man för att möta henne. 

Karolina är nu definitivt mera erfaren än 
jag och är familjens bästa långfärdsseglare. Hen-
nes lugna bedömningar är en tillgång vid vår 
seglingsplanering nuförtiden, eftersom hon vet 
hur man klarar av femmeters vågor i styv kuling 
på en 46 fots Hallberg-Rassy. Karolinas omfat-
tande kunskaper är en nyttig källa för informa-
tion och det faktum att det var hon och inte jag 
som seglade med Mahina Tiare har nu gett oss 
större glädje i att segla tillsammans. Även om 
Karolina var en duktig seglare även innan hon 
gjorde sin långsegling, har hon fått mig att lyssna 
bättre. Vi har numera ett mera fruktbart samar-
bete när vi lägger planer för seglingsfärder, val av 
båt och utrustning såväl som när vi är ute och 
seglar, eftersom erfarenheterna har breddats. 

Efter hand tog vi beslutet att hitta en ersät-
tare till vår kära Hallberg-Rassy 31, eftersom vi 
behövde ökat utrymme för vår fyramansbesätt-
ning liksom för våra drömmar om långseglingar.

Vi letade efter en stabil konstruktion, fint 
hantverk och havsgående sjövärdighet i kombi-
nation med eleganta linjer och seglingsglädje. 
Hm, jag har sett den här formuleringen någon 
annan stans: på inledningen till Hallberg-Rassys 
hemsida!

Om tiderna skulle ändra sig, ville vi också 
veta att båten skulle behålla sitt värde den dagen 
vi beslutar oss för att sälja båten.

Med våra tidigare erfarenheter av Hallberg-
Rassys båtar var det inte svårt att fortsätta att 
välja Hallberg-Rassy. Så vi är nu ägare till en HR 
40, som vi kommer att börja långsegla med i år, 
sommaren 2005. Jag hoppas kunna ge er seg-
lingsrapporter i kommande nummer av Hall-
berg-Rassy NewsLetter.

Vill ni läsa mera om familjen Schulz  
och deras segling på Hallberg-Rassy 40an   
”Regina”, rekommenderas hemsidan 
www.reginasailing.com
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Phone +46 480 425880, Fax +46 480 12775
E-mail: info@isotherm.com
www.isotherm.com

Marine Refrigeration
The latest generation of unique Self-Pumping
through-hull ”easyfit” refrigeration systems
offer:

• Increased refigeration capacity

• No fans or pumps.

• Heat is transferred directly to the surrounding water 
instead of being circulated as hot air inside the boat.

• No extra holes need to be drilled in the hull and there
are no protruding components.

• Replaces the existing galley drain skin fitting.

Indel M ann HR-båt  03-08-19 14.51  Sidan 1
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20 Hallberg-Rassy-
båtar i ARC 2005

Att Hallberg-Rassy är väl representerade 
i ARC (Atlantic Rally for Cruisers) är väl 
känt, men i år blir det rekord! Inte mindre 
än 20 HR-båtar kommer att delta. Det är 
långt fler än vad någon annan båtbyggare 
får ihop. Båtar som kommer att vara med 
är två HR 53, en 49:a, två 46:or, fyra HR 
43, tre HR 42, tre HR 40, en 39:a, en  
38:a, två HR 37 and en HR 352. Tradi-
tionsenligt kommer Hallberg-Rassy att 
tillhandahålla kostnadsfri support om-
bord på alla HR-båtar innan starten i Las 
Palmas. Supporten omfattar kontroll och 
injustering av viktiga system. HR Parts 
and Accessories anordnar även fraktfria 
reservdelar till ARC-starten, om dessa 
delar beställs senast den 15 oktober 2005.



delning och föredrag.
Första årets holländska HR-regatta, 

2002, vanns av HR 43 nr 22 “Moods”. 
Nästa år, 2003 placerade sig tre stora båtar i 
topp, trots att lätta vindförhållanden rådde. 
Vinnare blev HR 40 nr 5, tätt före HR 53 nr 
72 “Lady of the Dawn” och HR 42 nr 114 
“La Gavina”. HR 34 bildade egen entypsklass 
med tio båtar. HR 34-klassen vanns av en be-
sättning bestående av tekniker från den lokala 
yachtservicen “van Swaay”. De lånade en båt 
av Nova Yachting. Huvudaktörerna ombord 
på den vinnande båten var erfarna kappseg-
lare, men flera i besättningen hade aldrig 
seglat förut. HR 34-klassen är en klass med 
stor konkurrens och många duktiga seglare. 
År 2004 vann HR 53 nr 52 “Daphne”, följt 
av HR 53 nr 72 “Lady of the Dawn” och HR 
37 nr 23 “L’ Amour Toujours” på tredje plats. 

På lördag kväll tittade 250 HR-seglare 
på fotboll på en storskärm hos den lokala 
puben. Matchen var kvartsfinalen i EM 
Holland mot Sverige, så det hade inte spelat 
någon större roll vilken lag som vann, för de 
holländska HR-seglarnas hjärta klappar lika 
mycket för Sverige, födelselandet för deras så 
omtyckta HR-båtar. Men nu blev det trots 
allt Holland som vann kvartsfinalen.

2005 seglas holländska Hallberg-Rassy 
Regattan 17 till 19 juni. Vill du se bilder 
från tidigare års evenemang, titta in på  
www.nova-yachting.nl

Hallberg-Rassy-Regattan är ett stort 
evenemang i Holland. Det organiseras varje år 
av Hallberg-Rassys hollänske distributör Nova 
Yachting International BV, som sålt HR-båtar 
i 22 år nu. Första holländska HR-Regattan 
seglades 2002 och det är alltid drygt 40 båtar 
som deltar. Inkomsterna från seglingen och 
sponsorerna går till en organisation som ar-
rangerar seglingssemestrar för handikappade. 
Så evenemanget är ett sätt att kombinera nöje 
med nytta och välgörenhet.

HR-Regattan seglas i södra Holland nära 
Nova Yachtings försäljningskontor. Evene-
mangets säte är i den lilla historiska staden 
Zierikzee, som grundades redan år 1248. 
Staden har en vacker marina och här är också 
utgångspunkten för HR-regattan. Seglingarna 
går på tidvattenreglerade Oosterschelde. Detta 
fina område är känt för sina musslor och hum-
rar. På somrarna hittar man många sjöfåglar 
och sälar som solar på sandbankarna. 

På fredagen träffas besättningarna på 
den lokala puben, som är belägen mindre än 
300 m från båtarna. Alla nödvändiga papper 
lämnas ut och alla strategier diskuteras. På 
lördagen börjar själva seglingen.

Banan styrs av ström- och vindförhål-
landen och kan bli mellan 16 och 28 sjömil 
lång. Efter en härlig dag på havet, går de första 
båtarna vanligen i mål kring kl 15.30.

På kvällen träffas över 200 Hallberg-Ras-
syseglare på HR-Regattamiddagen med prisut-

Holländsk Hallberg-Rassy-Regatta 

HR 37 "´L' Amour Toujours"
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Årets Företagare
Den första dagen under det populära 

Öppet Varv 2004, fick Magnus Rassy, Hall-
berg-Rassy Varvs AB, priset Årets Företagare, 
av organisationen Företagarna. Nomineringen 
gjordes av Orusts Kommun och gällde för detta 
område. 

Motiveringen lyder så här: ”Magnus Rassy 
driver ett framgångsrikt familjeföretag, som hela 
tiden utvecklas och håller en ledande position i 
sin bransch. Hallberg-Rassy är ett världsberömt 
varumärke och företaget har stora försäljnings-
framgångar. Hallberg-Rassy fick under 2003 flera 
prestigefulla utmärkelser för sina båtar i Sverige, 
övriga Europa och i USA. Priserna är ett tydligt 
kvitto på att företagets produkter är i yppersta 
klass.” 

Flemming Sørensen 
Hallberg-Rassys  
nye i Danmark

Den 1.2.2005 overtog Melfar Marine 
Harder Marine efter Torben Nielsens tragiske 
død. Bag Melfar Marine står Flemming Ancher 
Sørensen som er gift på tyvende år med Lene 
Sørensen og har to piger på henholdsvis 15 og 
18 år.

Flemming har fra 1984 til 2000 haft virk-
somheden Aquila A/S som var en produktions-
virksomhed i Danmark der producerede indu-
strielle højtryksrensere. I år 2000 blev Flem-
ming ansat i det Tyske firma Putzmeister som 
sektor direktør. Putzmeister er verdens førende 
producent af betonpumper. Flemming fik til 
opgave at udvikle et industrielt højtryksrense 
program, som fik navnet Dynajet, for derefter 
at opbygge salgssektorer i datterselskaberne og 
hos de over 700 forhandlere worldwide. 

Flemming har derfor en bred viden inden 
for virksomhedsdrift, udvikling, produktion 
samt salg og marketing.

Flemming har været aktiv regatta og 
cruising sejler siden 1986. Flemming nyder at 
cruise med familien i de Skandinaviske farvan-
de. Men han elsker også at sejle regatta og gør 
det så meget som tiden tillader. 

I Flemming bryst banker der et stort 
sejlerhjerte, så da muligheden kom for at over-
tage Hallberg-Rassy forhandlingen i Danmark 
sprang han straks til.

Flemming Ancher Sørensen og Lene Sørensen

Blue Water Rally
Blue Water Rally är ett rally för långfärds-

seglare runt jorden. Det mest företrädda märket 
är Hallberg-Rassy med 8 deltagande båtar av 
29. En av deltagarna är Christoph Rassy, som 
seglar i sin HR 62 Bamsen. 
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The new E Series.
Get the whole picture.

To see what Raymarine can do for you call:
+44 (0) 80 8072 9627 or visit www.raymarine.com

|  R a d a r  |  N a v i g a t i o n  A i d s  |  I n s t r u m e n t s  |  F i s h f i n d e r s  |  A u t o p i l o t s  |  C o m m u n i c a t i o n s  |  S o f t w a r e  |  S y s t e m s |

The new E Series, from Raymarine, gives you everything
you need from a marine display - in a superfast, 
multifunction, networked package.
Chartplotter, Fishfinder, Radar, Instrument data, Engine data,
even Video. It's all here, and it's all at your fingertips 
instantly, thanks to Raymarine's new SeaTalkhs high-speed
networking system.

High-bright display
The enhanced 256-colour prismatic display
and wide viewing angles mean you get
the clearest all-round view – and one of
the brightest screens on the market. The
8.4” and 12.1” E Series displays can even
be viewed in direct sunlight and there 
is a special palette for night-time viewing.

Powerful graphics
Data must be accurate - it must be easy to
see at a glance and easy to understand, so
you can react to it instantly. That's why
the E Series uses enhanced graphics, to
present screen images cleanly and clearly.

Fast, easy networking
E Series transfers data ten times faster than
other leading marine networks, so you're
always the first to know what's happening.
Easy to set up and intuitive to use - the 
display on one screen can be networked
to up to 8 other screens.

Get the whole picture.

Video in/out
Use the advanced video function to 
connect the display to remote cameras 
or on-board entertainment. You can 
also feed video out to a remote PC or 
flat-screen monitor.

new FP A4 eseries.qxd  05-06-09  15.06  Sida 1
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Se Hallberg-Rassy
 på båtmässorna

Datum     Mässa            Land Utställda modeller
18 juli-2 aug  Sydney AU HR 43
18-21 aug  Helsingfors FI HR 37
19-21 aug  København DK HR 342, 40 o och 48
26-28 aug  Öppet Varv SE 31,342,37,40 o,40 c,43,48,53*,62*
30 aug-5 sept   Ijmuiden NL 31, 342, 37, 40 c, 43, 48
8-11 sept  Oslo NO HR 342, 37, 43, 48
15-18 sept  Seattle, WA USA  Modeller ej fastlagda
16-25 sept  Southampton UK HR 342, 37, 43
24 sept-2 okt  Friedrichshafen DE HR 342, 37 och 40 c
8-9 okt  Antwerpen BE HR 342, HR 48
6-9 okt  Annapolis, MD USA HR 37, HR 62
19-17 okt  Genua IT HR 43 och 48
19-17 okt  Rapallo IT HR 62
14-16 okt Nishinomiya JP HR 34
26 okt-2 nov Bercelona ES Modeller ej fastlagda
29 okt-6 nov Hamburg   DE HR 342, 37, 40 c, 43, 48
9-13 nov  Stockholm SE HR 342, HR 37, HR 40 c
6-1 jan 2006 London UK HR 342, HR 37
13-22 jan  Seattle, WA USA HR 342
21-29 jan   Düsseldorf DE 31, 342, 37, 40 c, 43, 48
25 feb-5 mars København DK Modeller ej fastlagda
28 feb-5 mars  Amsterdam NL HR 342
14-17 mars  Bruinisse NL 342, 37, 40 c, 43, 48
19-21 maj Nishinomiya   Japan HR 53 
19-21 maj Neustadt DE 31, 342, 37, 40, 43, 48 
maj 2006 Leangbukta NO Modeller ej fastlagda
25-27 aug '06 Öppet Varv   SE Modeller ej fastlagda
HR 40 o = HR 40 med originalinredning. HR 40 c = HR 40 med klassisk inredning
*=i byggnation i hallen. Reservation för ändringar. Se www.hallberg-rassy.com för 
senaste uppdatering

HR 48 nominerad till
Sailboat of the Show 2004

Hallberg-Rassy 48 har nominerats till 
Sailboat of the Show på Storbåtsmässan i Stock-
holm i november 2004. Priset röstas fram av 
båtjournalister. Mässan är Skandinaviens största 
inomhusmässa för större segelbåtar och HR 48 
var största båten på utställningen. HR 48:an 
uppmärksammades både i de stora morgontid-
ningarna, i TV och på aftonbladet.se   

HR 53 vann  
Mario Formenton Trophy 

 för tredje gången
Förra året kunde vi i Hallberg-Rassy 

NewsLetter rapportera att en HR 53:a vunnit 
en italiensk IMS-regatta för andra gången. Nu 
har det hänt för tredje gången. Samma ägare 
har vunnit seglingen ”Mario Formenton Trop-
hy” även 1996 och 2003.  Eftersom han vun-
nit trofén för tredje gången, får han nu behålla 
den för gott. Regattan seglas efter IMS utanför 
norra delen av Sardinien. Starten går från Porto 
Rafael. Vindstyrkan låg på mellan 7 och 12 
meter per sekund. Seglingen var på 25 sjömil 
och 21 båtar deltog. 

Det är alltid trevligt med en ny och fräsch 
båt, som dessutom är utrustad med den senaste 
utrustningen. Därför är ägaren nu inne på sin 
tredje HR 53:a!

Citera gärna Hallberg-Rassy NewsLetter, bara du klart anger 
källan. Hallberg-Rassy NewsLetter kommer ut en gång om 
året i en svensk, en engelsk och en tysk upplaga och nästa 
nummer beräknas utkomma i sommaren 2006. Hallberg-
Rassy NewsLetter kan ej användas som underlag till offert, 
standardbeskrivning eller kontrakt. 
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Traditionsenligt bjuder Hallberg-Rassy in till 
Öppet Varv. Vi bjuder också in konkurrerande 
båttillverkare att visa sina båtar under helgen.  
Totalt visas så många som 113 segel- och motor-
båtar upp. Även 77 leverantörer av motorer, rigg, 
segel, navigationsutrustning och övriga tillbehör 
finns på plats. Faktum är att det inte går att hitta 
ett så brett utbud av båtar 31-62 fot på någon 
annan flytande båtmässa i hela Norden. 

Två världspremiärer:  
 HR 40 med klassisk inredning samt HR 342 
Nya Hallberg-Rassy 342 firar världspremiär och 
dessutom visas för första gången det nya klas-
siska inredningalternativet i HR 40. Fredag, 
lördag och söndag, mellan kl 10.00 och 18.00, 
visas HR 31, HR 342, HR 37, HR 40 med 
originalinredning, HR 40 med den nya klassiska 
inredningen, HR 43 och HR 48 i vattnet, samt 
HR 53 och HR 62 under byggnation i hallarna 
tillsammans med alla andra HR-modeller olika 
stadier. Alla har möjlighet att gå snitslade banor 
genom hela varvet från fredag kl 15.

Intressant föredrag lördag kväll
På lördag kväll kl 19.00 anordnar vi  mat och  
dryck och därefter ett intressant föredrag om 
långfärdssegling. Föredragshållare är Jerk Old-
enburg, som seglat sin HR 31 Monsun jorden 

Öppet Varv hos Hallberg-Rassy
 helgen 26-28 augusti 2005

runt. Se separat artikel på sidan 10. För att alla 
våra internationella gäster skall kunna följa med, 
hålls föredraget på engelska. Eftersom antalet 
platser till kvällsevenemanget är begränsat och 
vi vill undvika bokningar som inte blir något av, 
tar vi en anmälningsavgift till kvällsföredraget 
på 150:- per person. Anmälan gör du till vårt 
postgironummer 887086-7. Glöm inte ange 
namn, adress och telefonnummer på talongen. 
Tidigare år blev evenemanget fullbokat, så vi 
rekommenderar att du anmäler dig snarast. För-
delning av platser i mån av tillgång.

Övernattning
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 2006! Här följer några förslag till hotell: 
Hotel Ellös Brygga, tel 0304 50993. Mollösunds 
Wärdshus 0304 21108. Nösunds Wärdshus 
0304 209 25.  Quality Hotel Stenungsbaden 
0303 83100. Hotell Sjögården, Ellös, 0304-510 
30, Hotel Carlia, Uddevalla 0522 14140. Hotel 
Reis, Stenungsund 0303 77 0011. Bergabo, Rön-
näng, 0304 677 080, Grand Hotel, Marstrand, 
0303 603 22, Villa Sjötorp, Ljungskile, 0522 
20174, Hotell Viking, Uddevalla, 0522 998 00. 
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