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En ny hall med modernaste CNC-teknik har 
invigts hos Hallberg-Rassy. Det handlar dels 
om en helt ny CNC-fräs, dels en maskin som 
togs i bruk för tre år sedan. I den nya hallen 
koncentreras fler delmoment på samma yta: 
Programmering, plywoodlager, CNC-fräsning 
och efterarbetning i form av listning sker nu i 
samma lokal. Till programmeringen används 
en ny programvara, som både optimerar spillet, 
underlättar underhållsarbetet av programmen 
och effektiviserar utnyttjandegraden av CNC-
fräsarna, genom växelvis beskickning av arbets-
ytorna. När en plywoodskiva lyfts på plats med 
hjälp av vacuumlyft, projiceras konturerna till 
fräsprogrammet som skall köras på skivan med 
hjälp av laser. På så vis kan man lätt optimera 
träbitarna när det gäller placering. Varje del får 
sedan en etikett med en streckkod som identi-
fierar träbiten. Den nya anläggningen innebär 
både effektivare nyttjandegrad och större pre-
cision. Denna moderna teknologi parat med 
traditionellt hantverkskunnande ger den fina 
träkänslan Du genast känner när Du kliver ned 
i en Hallberg-Rassy.

Ny modern CNC-anläggning

2

Årets omslagsbild
Årets omslagsbild är tagen av H Fanti från 

Schweiz under segling med sin HR 53 i Grön-
land sommaren 2005. Vi på Hallberg-Rassy ser 
gärna Hallberg-Rassyägares egna bilder. De pub-
liceras på vår webbsida www.hallberg-rassy.com 
under avdelningen Owner´s Gallery, och bra 
bilder kan även användas till exempelvis annon-
ser eller trycksaker som denna. Mejla gärna Din 
bild (ju större desto bättre, dock max 10MB) 
till magnus.rassy@hallberg-rassy.se . När Du 
skickar in bilden ger Du även copyright att låta 
HR använda bilden enligt ovan.



Tio år online
Nu har www.hallberg-rassy.com varit 

online i tio år. Det är en hel evighet i webbvärl-
den. Det var en av de första hemsidorna för ett 
båtvarv i Europa. En dag i december 1996 kom 
varvets webbsida online. Redan då var webbsi-
dan ovanligt innehållsrik. Efterhand komplette-
rades den med mer och mer information. Idag 
kan Du hitta rörliga bilder, ingående instruk-
tionsböcker för båt, motor och mast. Där finns 
fullskärms-360-gradersvyer, tusentals stillbilder 
och detaljerad information om alla modeller 
Hallberg-Rassy någonsin byggt. En särskilt 
omtyckt avdelning är Owner’s Gallery, dit Hall-
berg-Rassyägare får skicka in sina egna bilder. 
Bara i Owner’s Gallery finns över 400 bilder 
från jordens alla hörn: bilder på HR-båtar vid 
kameler, isberg, pingviner, vattenfall, palmer 
och vit sandstrand, för att nämna något. Upp-
dateringar av webbsidan sker åtskilliga gånger 
per vecka och sidan är alltid värd att besöka om 
och om igen. Hallberg-Rassys hemsida anses av 
många vara den webbsida om segelbåtar som 
har mest substans av alla på webben. 

Så här skriver t ex Patrick Watson: I must 
commend you on the quality of your website! I am 
an avid sailor, and work with a company that 
specializes in helping companies create engaging 
websites through a set of modular customer enga-
gement solutions. I have been looking at purcha-
sing a yacht over the past couple of months and 
found your site to be extremely informative, well 
laid out and visually attractive. It is rare to find 
a sailboat manufacturer that actually is proud of 
showing a wealth of photos of their designs. I must 
say that your site is without doubt the highest 
quality yacht site I have seen to this day.

So, again, great site and I may be very well 
be steered in your direction when I finally make 
my purchasing decision.

Nytt ansikte på  
HR Parts and Accessories: 

Peter Hansson
HR Parts and Accessories AB är ett fristå-

ende bolag som hanterar försäljning av original 
Hallberg-Rassy tillbehör och reservdelar. Peter 
Hansson är ett nytt ansikte hos HR Parts and 
Accessories AB. Peter hanterar reservdelsförsälj-
ning och har tidigare jobbat med båtbyggeri på 
Hallberg-Rassy. Han har haft egna båtar och 
seglat från Sverige till Västindien. Peter talar 
tyska, engelska och givetvis svenska.

HR Parts når Du på telefon 0304 54 990, 
www.hr-parts.com
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Peter Hansson

Välfylld butik hos HR Parts and Accessories
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Arne Mårtensson är en av Sveriges ledande 
affärsmän. Han var tills nyligen vice ordförande 
i Ericsson, ordförande i Svenska Handelsbanken, 
satt i styrelsen för Sandvik, Skanska, Industrivärl-
den, Holmen och Vin & Sprit. Arne Mårtensson 
har avsagt sig återval, bara för att förverkliga en 
livslång dröm: att segla jorden runt med sin fru 
Heléne. De seglar sin Hallberg-Rassy 62 ”Yag-
han”, byggd 2003 särskilt för detta ändamål. De 

Arne Mårtensson, stolt ägare till HR 62 "Yaghan"

Det helägda dotterbolaget Hallberg-Rassy Marinplast bygger HR-skrov i bohuslänska Kungshamn

Arne Mårtensson jorden runt i sin HR 62
seglade ut på sin jordenruntresa den 1 juni 2006 
och planerar att återvända den 28 juli 2009. Den 
totala seglade distansen kommer att vara över 
44 000 nautiska mil. De kommer att följa en väst-
lig rutt och rundar Kap Horn, besöker Antarktis 
och rundar Godahoppsudden. Efter jordenrunt-
seglingen, kommer Arne Mårtensson att återgå till 
viktiga uppdrag inom Handelsbankssfären.

För mer info, besök www.yaghan.com

Gori propeller
Steel Team A/S

Lysbjergvej 11
Hammelev

DK - 6500 Vojens
Tel: +45 7352 5354

Fax: +45 7352 5355
www.gori-propeller.dk

Some of the benefits of the

3-blade Gori propeller are:

• Overdrive-Function

• Excellent reverse thrust

• Lowest drag for 3-blade propellers

The 3-blade Gori propeller

is available in diameters from

15" to more than 30" for use with

10 to more than 300 HP.

Now also 4-blade propeller
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Hallberg-Rassy  
investerar i  
renare miljö

Hallberg-Rassy har i dotterbolaget Hall-
berg-Rassy Marinplast AB investerat i en re-
ningsanläggning. Den reducerar utsläppen av 
lösningsmedel dramatiskt från 35 till 10 ton. 
Anläggningen är nu i full drift. Den stora sänk-
ningen sker trots att antalet byggda skrov ökat 
tydligt jämfört med förra året. Reningen sker ge-
nom enorma kolfilter. Reningstekniken medger, 
i motsats till alternativa lösningar på marknaden, 
en hög årstakt av varje båtmodell, något som är 
extra viktigt efter den stora framgången med HR 
342, som nu byggs i en takt av 70 båtar per år. 

Det helägda dotterbolaget Hallberg-Rassy Marinplast bygger HR-skrov i bohuslänska Kungshamn





På landbacken finns festtält med öl- och 
matservering och basen är Ancora Marina, en 
välskyddad fullservicemarina.

Hallberg-Rassyregattor förekommer i Tysk-
land, Holland, England, Italien, på amerikanska 
västkusten och amerikanska ostkusten.

Anmälningsavgiften till östersjöbaserade 
Hallberg-Rassy Fun Cup, är endast 50 Euro per 
båt. För anmälan, var god kontakta: 

Hallberg-Rassy Deutschland GmbH
An der Wiek 7-15
DE-23730 Neustadt
Tyskland
Tel +49-4561-55 86 48
info@hallberg-rassy.de
www.hallberg-rassy.com

Inbjudan till  
Östersjöbaserad  

Hallberg-Rassy Fun Cup  
17-19 augusti 2006

Den 17 till 19 augusti 2006 seglas den 
femte östersjöbaserade Hallberg-Rassy Fun Cup. 
Seglingarna hålls utanför Neustadt i Lübecker 
Bucht, där Hallberg-Rassys tyska dotterbolag 
finns. 

Förra gången seglingen gick av stapeln 
deltog 37 båtar. Att ha skoj och trevligt tillsam-
mans med andra Hallberg-Rasssyägare är det 
viktigaste med evenemanget, själva kappseglan-
det har underordnad betydelse. För att placera 
sig bra är nämligen goda vinkunskaper samt god 
gissningsförmåga lika viktiga som att bara segla 
snabbt. Att para ihop rätt vinetikett med rätt vin 
i ett blindtest är en viktig beståndsdel i resultat-
listan. Även mindre erfarna besättningar har en 
god chans att placera sig i topp. Varje deltagande 
båt kommer att vända hem med någon form av 
pris.
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Förbättringar 2007
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 erfaren-
het och feedback från de 8 600 HR-ägarna som 
finns runt om i världen. 

Hallberg-Rassy 31 Mk II:  
• Vacuumventilen till motorn byts till en under-
hållsfri modell.  
• Takbelysningen uppgraderas till infällda ha-
logenspottar, som redan används på de större 
modellerna.  
• Kylboxen har uppgraderats till att ha korgar, 
integrerad evaporator och automatisk belysning.  
• Nya dörrhandtag, som är specialdesignade för 
Hallberg- Rassy. Alla dörrar med denna typ av 
dörrhantag blir låsbara.   
• Skåpsluckornas lås uppgraderas till helkro-
made.  
• Fallavlastare/linstoppare uppgraderas till Spinlock.  
• Översta draglådan i pentryt förses med en 
bestickindelare i trä. 

Hallberg-Rassy 342:  
• Underhållsfri vaccumventil till motorn.  
• Schackeln till storskotet uppgraderas till en 
snabbschackel, för att lätt kunna lossa och par-
kera storskotssystemet utanför sittbrunnen när 
man befinner sig i hamn.
• Nya dörrhandtag, som är specialdesignade för 
Hallberg-Rassy. Alla dörrar med denna typ av 
dörrhantag blir låsbara.   
• Skåpsluckornas lås uppgraderas till helkro-
made.  
• Fallavlastare/linstoppare uppgraderas till Spin-
lock.  
• Översta draglådan i pentryt förses med en 
bestickindelare i trä. 
• Batterierna flyttas till bb-soffan. På så vis upp-
står ett praktiskt stuvfack direkt vid nedgången, 
för t ex skor, verktyg eller nödraketer.

Hallberg-Rassy 37:  
• Faceliftad akterspegel, med mer accentuerad 
övergång mellan skrov och akterspegel samt nå-
tad teak i ett helt stycke på badplattformen. 

• Kylboxen har uppgraderats till att ha korgar, 
integrerad evaporator och automatisk belysning.  
• Skotten mellan pentry och salong samt navi-
gationsbord och salong har sänkts aningen, för 
ökad luftighetskänsla.  
• Roderaxeln lagras med två sfäriska och självrik-
tande lager, som på HR 342 och HR 54. Halv-
skeget på HR 37 behålls. Den sfäriska lagringen 
gör att rodret alltid blir lättgående, även under 
extrem belastning.
• Förbättrad motorinstallation med s-drev; det 
ger mindre vibrationer, lägre ljudnivå och en 
mjukare gång under motor. Yanmars s-drev är 
också särskilt servicevänligt på så vis att det finns 
två gummibälgar. Därigenom finns det inga före-
skrivna bytesintervaller, som annars är det vanliga 
bland s-drev på marknaden. Oljebyte är möjligt i 
vattnet. Man slipper också den årliga riktningen 
som är föreskriven för traditionell axel.
• Mer luft framför motorn, vilket gör den mer 
lättservad.  
• Propellern har uppgraderats från fast till tvåbla-
dig folding.  
• Nya dörrhandtag, som är specialdesignade för 
Hallberg-Rassy. Alla dörrar med denna typ av 
dörrhantag blir låsbara.  
• Skåpsluckornas lås uppgraderas till helkromade.  
• Fallavlastare/linstoppare uppgraderas till Spin-
lock.  
• Översta draglådan i pentryt förses med en be-
stickindelare i trä.  
• Kontrollen för handlänspumpen har flyttats 
upp till sittbrunnen.  
• Beslagen för sprayhoodbågarna har förbättrats 
på så sätt att beslaget hamnar uppe på vindrutan, 
och inte på sidan, där beslaget kan komma  att 
skava mot ryggen.

Den faceliftade aktern på Hallberg-Rassy 37
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Hallberg-Rassy 40:  
• Nya dörrhandtag, som är specialdesignade för 
Hallberg-Rassy. Alla dörrar med denna typ av 
dörrhantag blir låsbara.  
• Skåpsluckornas lås uppgraderas till helkromade.  
• Fallavlastare/linstoppare uppgraderas till Spin-
lock.  
• Översta draglådan i pentryt förses med en 
bestickindelare i trä. 

Hallberg-Rassy 43:  
• Sb akterkoj har breddats 5 cm.  
• När hydraulisk rullmast beställs, ingår numera 
även ett rostfritt skydd över hydraulkopplingarna 
på däck.  
• Nya dörrhandtag, som är specialdesignade för 
Hallberg-Rassy. Alla dörrar med denna typ av 
dörrhantag blir låsbara.   
• Skåpsluckornas lås uppgraderas till helkro-
made.  
• Fallavlastare/linstoppare uppgraderas till Spin-
lock.  
• Översta draglådan i pentryt förses med en 
bestickindelare i trä. 
• Elskåpet för 230V har förbättrats och flyttats 
intill 12V-panelen, i stil med HR48-lösningen.

Hallberg-Rassy 48:  
• Utformingen av yttre kartbord och skjutlucka 
har förbättrats så att de förut synliga skruvarna i 
skjutluckan nu döljs.  
• När kombinationen fåtöljer och flatskärms-TV 
på hiss beställs, ingår numera även automatisk 
stängning/öppning av trälocket.
• När hydraulisk rullmast beställs, ingår numera 
även ett rostfritt skydd över hydraulkopplingarna 
på däck.  
• Motorrumsöppningen har fått en elegant sko-
ning nertill i rostfritt stål.  

• Nya dörrhandtag, som är specialdesignade för 
Hallberg-Rassy. Alla dörrar med denna typ av 
dörrhantag blir låsbara.   
• Skåpsluckornas lås uppgraderas till helkromade.  
• Fallavlastare/linstoppare uppgraderas till Spin-
lock.  
• Översta draglådan i pentryt förses med en  
bestickindelare i trä. 
• Lewmar har på särskild begäran från Hallberg-
Rassy utvecklat ett nytt 32 kg Delta-ankare, som 
blir standard på HR 48.
• Ny design på dörrkarmarna.

Hallberg-Rassy 62:  
• Den hittillsvarande Volvo Penta-motorn har 
slutats tillverkas och eftersom det inte finns 
någon naturlig efterföljare i Volvo Pentas pro-
gram har valet fallit på Perkins M225Ti. Detta är 
en enastående vridstark motor på 166 kW/225 
hk, med 6 cylindrar, hela 6,0 liters cylindervo-
lym. Vridmomentet är enorma 700 Nm, vid så 
lite som 1400 varv.
• Utformingen av yttre kartbord och skjutlucka 
har förbättrats så att de förut synliga skruvarna i 
skjutluckan nu döljs.  
• Rostfria lock till knapparna för elvinscharna.  
• När kombinationen fåtöljer och flatskärms-TV 
på hiss beställs, ingår numera även automatisk 
stängning/öppning av trälocket.
• Nya dörrhandtag, som är specialdesignade för 
Hallberg-Rassy. Alla dörrar med denna typ av 
dörrhantag blir låsbara.   
• Skåpsluckornas lås uppgraderas till helkromade.  

• Fallavlastare/linstoppare uppgraderas till Spin-
lock.  
• Översta draglådan i pentryt förses med en be-
stickindelare i trä. 
• Ny design på dörrkarmarna.

De nya helkromade luckbeslagen

Det nya dörrhandtaget
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Hallberg-Rassy 62 
klassvinnare i  

Caribbean 1500 Rally
Amerikanska Hallberg-Rassy 62:an “Be-

tween the Sheets” har vunnit klass 2 i Carib-
bean 1500 Rally. Ägarna Tom och Diane säger: 
“Med bara revad stor och kutterstagsegel uppe, var 
Sheets i sitt rätta element. Hon var helt klart den 
båt i kappseglingen som passade bäst för de tuffa 
förhållanden som rådde. När andra gjorde allt 
som stod i deras makt för att hantera det hårda 
vädret, seglade vi bara snabbare. I fyra dygn i 
sträck loggade vi över 200 sjömil per 24 timmar, 
varav ett dygn så mycket som 236 sjömil. Ingen 
annan båt klarade att nå upp i 200 sjömil per 
dygn de senaste tre dygnen.” 

Det fanns fler Hallberg-Rassybåtar som 
placerade sig bra: amerikanska HR 37:an ”Ki-
kuyu” kom tvåa i klass 4. 

Grattis båda besättningarna till en utmärkt 
prestation! 

HR 62:an "Between the Sheets" loggade över 200 sjömil per 
dygn fyra dygn i sträck

HR 62:an "Between the Sheets" vinnande besättning

Mr E Galip Kaynar

Ny Hallberg-Rassy-

distributör i Turkiet
Hallberg-Rassy har utsett en ny distributör 

i Turkiet; Mr E Galip Kaynar på +D Group i 
Istanbul. Kontaktinfo är:

+D Group 
Mr E Galip Kaynar 
Macka Cad. No: 33/5 
Tuncer Ap. Macka 
TR-34367 Istanbul
Turkiet 
Tel +90 212 24 12 251 

Daniel Andersson  
förstärker på logistik 

och inköp
Daniel Andersson börjar i augusti 2006 

som Logistik- och inköpschef för Hallberg-
Rassy. Daniel har jobbat mycket inom detta 
område och är dessutom en passionerad seglare.
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HR 48 vald till Årets Båt
Hallberg-Rassy 48 har blivit vald till Årets 

Båt i kategorin segelyachter över 10 m i den 
österrikiska 554 sidors katalogen ”Yacht Trends 
2006”. Priset röstades fram av katalogens läsare.

I samma katalog rankas världens olika båt-
varv efter kategorierna Design, Prestige, Kvalitet, 
Innovation samt Valuta för Pengarna. Den näst 
högsta rankingen av alla varv fick just Hallberg-
Rassy. Trean är ett varv från Monaco och ettan 
från Finland. Rankningen är en kombination 
av redaktionens samt läsarnas åsikter. Hallberg-
Rassy fick exempelvis högsta möjliga rankning, 6 
av 6 möjliga, i kategorierna Prestige och Kvalitet.

Den som önskar beställa katalogen, kan 
göra det på www.schick-verlag.com

Ny HR-man Frankrike
Den 1 mars 2006 började Louis-Jean 

Bourdel med LJB Marine sälja Hallberg-Rassy i 
Frankrike. Första året kommer Mr Bourdel att 
arbeta parallellt med André Wydauw, som börja-
de sälja Hallberg-Rassybåtar så tidigt som 1975. 
Efter den 1 mars 2007 kommer Mr Wydauw att 
pensionera sig. Mr Bourdel har en bred erfaren-
het inom marinbranschen och det nya konto-
ret är beläget i La Rochelle. Kontaktinfo: LJB 
Marine, Rue de la Perruche, ZA des Minimes, 
FR-17000 La ROCHELLE, France. Tel : + 33 
(0)5 46 52 19 52.

Till vänster Mr Bourdel, till höger Mr Wydauw, som jobbat 
för Hallberg-Rassy sedan 1975

Johan Kristiansson  
ny säljare

Johan Kristiansson är ny säljare på Hallberg-
Rassy och börjar efter semestern 2006. Johan är 
en passionerad seglare och har haft tre egna båtar 
och bland annat seglat ARC över Atlanten. Han 
är 41 år och har jobbat mycket inom försäljning 
på sina tidigare arbetsplatser.

HR 43 vinner  
Australian Marine 

Awards 2006
Vid Australiens största båtmässa, Sanctuary 

Cove Boat show 2006, på Queensland’s Guld-
kust, fanns en lång rad starka kandidater som var 
nominerade till Australian Marine Awards 2006. 
Årets Båt i Australien inom kategorin bästa 
importsegelbåt 2006, blev HR 43. Det seglar 
mer än 20 HR-båtar ”down under” i Australien, 
men det här är första gången en Hallberg-Rassy 
vinner en Årets Båt titel i Australien. 

För att läsa mer, besök hemsidan  
www.sail-world.com
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Första intrycken av nya Hallberg-Rassy 54
Akterspegeln är helt stängd och slät när 

badplattformen är uppfälld. När luckan är utfälld, 
per trådlös fjärrkontroll, uppstår en enorm bad-
plattform.

På akterruffstaket finns ett elegant soldäck 
nedfällt, helt fritt från ventilatorer, skenor, vin-
schar och avlastare. Till och med däcksluckan 
är helt nedflushad och i nivå med teaken. Dora-
deventilatorerna är av ny innovativ typ där små 
lätta kulor automatiskt flyter upp och håller tätt 
vid överspolande sjö, och genast sjunker ned och 
ger god ventilation i det ögonblicket sjön runnit 
undan.

Nedgångstrappan till salongen är av ny rund 
design, med rejäla grabbräcken. Även fåtöljerna på 
bb-sidan är av ny design, med elegantare färgsätt-
ning och skönare komfort. Salongen är bred, ljus 
och luftig. Maststöttan har rundare former. Alla 
horisontala lister i handhöjd är väl tilltagna och 
urfrästa på baksidan och utgör därmed stadiga 
extra handräcken. Alla skåpsluckor har dolda 

rostfria gångjärn. Draglådorna glider automatiskt 
in mjukt den sista biten. Dörrarnas karmar har 
ny design. 20 tums TVn göms mellan fåtöljerna 
och kommer upp på knapptryckskommando. Till 
och med träluckan över TVn öppnas och stängs 
automatiskt. Som på alla Hallberg-Rassybåtar är 
durken i en nivå i hela båten. 

De flesta seglar en Hallberg-Rassybåt med två 
eller fyra personer. Bara i undantagsfall används 
den tredje dubbelkabinen. Det har man tagit fasta 
på i nya HR 54 och här erbjuds två prioriterade 
kabiner och en extrakabin i fören. Det innebär att 
förutom den generösa akterruffen finns nu även 
möjlighet att få en superkabin för om masten, 
med dubbelkoj och mycket svängrum. Det finns 
fortfarande en förpik med full storlek på kojerna, 
men durkytan och garderobsutrymmet har om-
fördelats till förmån för superkabinen på sb-sidan. 
För den som så önskar finns en mer traditionell 
layout för om masten.

I toalettutrymmet mitt emot finns stor 

HR 54 i kvällssol utanför bohuskusten
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Första intrycken av nya Hallberg-Rassy 54
separat dusch med plexiglasdörrar och innanför 
duschen finns också tvättmaskinen inbyggd. Här 
är den naturliga platsen i form av ett våtutrymme. 
I våtutrymmena finns också elektriska handduks-
torkar.

Vid navigationsbordet finns en stor display 
för å ena sidan radar och kartplotter, å andra sidan 
används den som repeaterdisplay till en laptop 
som ansluts via dockningsstation. Displayen är lätt 
dimbar, en förutsättning för bruk i solsken såväl 
som på natten. Elsystemet är ett bussystem, som 
inte bara reducerar kabeldragningen, det möjlig-
gör också programmering av flerfunktionsknap-
par, t ex en knapp som samtidigt sätter på lanter-
nor, motorgångslanterna och kompassljus.

Pentryt sitter på detta exemplar på bb-sidan 
och är ovanligt väl tilltaget med bl a frys och en 
toppmatad plus en frontmatad kyl. Diskmaskinen 
är väl dold bakom en lucka. De dubbla och djupa 
diskhoarna är fastsatta underifrån och gör renhåll-
ning lätt. Arbetsytan är i kompositstenmaterialet 

Corian. Mikrovågsugnen har ny elegant design. 
Motorrummet är värt ett kapitel för sig. 

Man kan kliva in genom den stora dörren och stå 
inne på en särskild landgång. Motorrummet är 
omsorgsfullt ljudisolerat och ytan är täckt med 
perforerad plåt. Här inne finns all teknik samlad: 
den lågvarviga huvudmaskinen, lågvarvigt elverk 
med ljudkåpa, dubbla värmare, alla pumpar, filter, 
tryckutjämningskärl, propelleraxelns trycklager, 
högtyckspump till vattenmakare, för att nämna 
några saker. Belysningen är dels på 24 volt, dels 
ett kraftfullt 230 v lysrör, som drivs via invertern. 
Invertern kopplas automatiskt till eller ifrån, bero-
ende på om landström finns tillgänglig eller inte.

Akterruffen är luftig och erbjuder en bred 
mittkoj med en soffa på varje sida och ett arbets-
bord/sminkbord på sb sida, eller två individuella 
kojer med soffa emellan och ännu större durkyta 
än i det förstnämnda alternativet. Det finns ett 
särskilt fack för papperssjökort. I ett skåp finns ett 
minikassaskåp inbyggt. Innanför aktertoalettens 

fortsättning på nästa sida
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separata dusch finns kontrollpanelerna och 
ventilerna till vattenmakaren som klarar 150 
liter kristallklart färskvatten per timma.

Väl ute i sittbrunnen igen, tar man upp 
ankaret genom knapptryckning från styrpiede-
stalen. Vill man ankra igen, är ankaret självsjö-
sättande, d v s man behöver inte hjälpa fram 
ankaret den första biten, utan man kan sjösätta 
ankaret per fjärrbetjäning från sittbrunnen. 
Riggen har tre spridarpar som bara är svepta 
tre grader. Det ger extra stadga, samtidigt 
som spridarna inte stör på undanvindssegling. 
Dessutom finns ett fiolstag, som ger den extra 
stadga som behövs vid kutterstagssegling.  
D4-180 motorn brummar angenämt lågt och 
man märker tydligt att det finns ett högt vrid-
moment redan vid så lågt varvtal som 1100 
varv. Vid 1400 varv når man 8 knop. Starkt 

bidragande är den tvåväxlade trebladiga folding-
propellern från Gori. 

Storseglet rullas ut hydrauliskt och även 
uthalet sker hydrauliskt genom en hydraulcy-
linder inne i bommen. Kicken och akterstaget 
kontrolleras hydrauliskt med fjärrpanel från 
rorsmansplatsen. Det finns både genua och per-
manent kutterstag, båda rullas förstås hydrau-
liskt per knapptryck från sittbrunnen. Skotvin-
scharna har elektrisk drift med mjukstart. Båten 
skjuter genast fart när seglen fyllts. Roderkäns-
lan är exakt och kontrollerad. Känslan är full 
harmoni och kontroll. Kontroll över ett mäktigt 
skepp, av endast en person, i vilket väder som 
helst. Det är en behaglig trygghetskänsla.

Missa inte världspremiären av nya Hall-
berg-Rassy 54 på Öppet Varv 25-27 augusti 
2006.

Fotnot: mycket av den utrustning som nämns är extrautrustning

HR 54 vid Hållö fyr
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HR 54 vid Hållö fyr

HR 54 vid svensk solnedgång på sommaren klockan 23.00
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Långsegling med  
HR 40 Regina

I förra numret av Hallberg-Rassy Newsletter, 
berättade Leon Schulz om hur hans och familjens 
drömmar om långsegling vuxit fram. Här följer en 
senaste rapport, skriven på väg mellan Karibien 
och Europa:

Inte ett fartyg på flera dygn. Kontras-
ten till alla glädjerika möten med långseglare 
från hela världen i Västindien kunde inte vara 
större. Nu omsluter oss endast mörker och hav, 
upplysta av en stjärnhimmel som inte går att 
finna ord för att beskriva. Södra Korset ligger i 
vårt kölvatten och vår stadiga kurs för oss mot 
Polstjärnan. Vattentemperaturen har sjunkit 
betydligt, från behagliga 27 grader till "oro-
väckande" 23. För första gången på ett halvår 
har jag en tröja på mig nu på nattvakten, som 
känns inskränkande och tung.

Efter tre dygn går allt sin gilla gång om-
bord. Sjösjukan, som brukar hemsöka oss första 
dygnet är borta och den eviga tröttheten, då allt 
känns som gröt och man ser genom dimridåer, 
som brukar komma andra dygnet, har också 
ersatts av vakter, mat, läsning, sömn eller, som 
nu, skrivning.

Sträckan British Virgin Islands (BVI) till 
Bermuda tar ca en vecka. Detta ansågs som 
astronomiska dimensioner för ett år sedan, då 
vi inte visste hur vi skulle klara Nordsjön till 
Skottland för att inte tala om Biscaya med alla 
sina beryktade stormar! Nu känns en vecka just 
lagom. Det är lätt att bunkra färskmat som 
håller sig hela sträckan och man hinner både 
komma in i rytmen och njuta av den, innan 
man redan är framme. Speciellt på dessa bredd-
grader, där den eviga passadvinden gör väder-
prognoser till glädjerapporter och nattvakterna 
till angenäma stunder med egna tankar, stjärn-
observationer, läsning eller ibland till och med 
tittandes på en DVD-film.

Efter 12 000 sjömil med vår HR 40 
Regina har vi nog blivit mera sjövana, tar livet 
lugnare och har träffat många likasinnade lång-
seglare.

Så har det dock inte alltid varit. Jag minns 
den där regniga och gråa juni-dagen strax efter 
skolavslutningen för snart ett år sedan, då vi 

med magknip och ångest lämnade hemma-
hamnen i Sverige på väg västerut. Hur många 
gånger hade vi inte seglat denna första sträcka 
under våra tidigare semestrar, men ack så an-
norlunda det kändes denna gång. Ändå har 
hela året bara bestått av enstaka sträckor, som 
har skilt sig i längd och innebörd, men seglar 
man bara ”ett ben i taget” utan att vända, då 
kommer man faktiskt ganska långt!

Hemma i Sverige ansågs vi som annor-
lunda, våghalsiga, måhända lite ansvarslösa att 
dra iväg med barnen på dessa äventyr. Men ju 
längre vi kom, desto fler likasinnade seglare 
fann vi på vägen, tills vi i Västindien träffade 
en stor skara seglande familjer med barn mellan 
2 år och 19 år. Alla hade vi till en början haft 
samma ångestfyllda känslor om skola, pengar, 
båt, tid, familj, ansvar, trygghet. Vi hade alla 
börjat segla en gång i en vanlig hemmahamn 
med en liten båt och korta semestrar, men 
med stora drömmar och kraften och modet att 
förverkliga dem. För mod behövs det, det kan 
jag lova, att släppa ”allt” med tryggheten, staten 
och vännerna och investera större delen av sina 
besparingar i en ändamålsenlig båt. Men sedan 
kommer förvandlingen, då man börjar definiera 
trygghet med nya ord, då det svenska kungari-
ket verkar försvinnande litet långt där borta i 
norr och kompletteras med en stor kollektion 
gästflaggor från spännande nya länder. Mer än 
en gång har vi uppsökt sjukvård på små öar, där 
servicen var imponerande, utan kö eller höga 
avgifter. Trådlöst Internet finns i de flesta vi-
karna i Västindien och reservdelar har skickats 
till oss från Europa via kurirservice på två dagar 
till den lilla ön Tortola. 
Men trygghet kan man också lära känna på ett 
annat sätt: Att räcka till. Att ha tid. Att hinna 
fundera och umgås. Tryggheten i sig själv.

Att själv ta ansvar för sin vardag, att själv 
stå för skolarbetet, som tar större delen av da-
gen. Att själv underhålla båten enligt den aldrig 
sinande arbetslistan på en långfärdsbåt, långt 
bort från verkstäder, varv och skeppshandel. 
Som tur var har vi en bra båt, en utomordentlig 
service genom HR Parts and Accessories samt 
många vänner vid det här laget där man hjäl-
per varandra med verktyg, råd och medhavda 
reservdelar.
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Men hur tar barnen det då? Nå, de vill 
inte alls sluta långsegla, utan hade helst velat 
fortsätta ett år till! De talar numera obehindrat 
engelska och har fått så många nya kompisar 
från hela världen, precis som vi vuxna har fun-
nit många nya vänner för livet. 

Trond från Norge, som seglar med sin fru 
Lesley och sina två barn Camilla (10 år) och 
Colin (8 år) har under seglingen flugit hem till 
Norge några gånger för att jobba. Han berät-
tar under skratt med en rum-punsch i sin hand 
där vi sitter på utomhusbaren i Antigua att det 
känns som en whip-lash varje gång han stiger 
av planet i Oslo. Plötsligen drar det igång med 
en ofattbar acceleration. Allt går så fort, alla 
springer omkring som myror, men ändå verkar 
ingen nöjd med allt de hinner, utan berättar 
om allt de missat och ännu måste göra. Trond 
berättar: ”Frågar man hemma i Norge hur man 
mår, får man till svar att ’Jo - jag mår bra, på 
jobbet håller jag på med ett nytt projekt som 
tar hela uppmärksamheten, det ena barnet skall 
just hämtas från fotbollen och köras till ett ka-
las, det andra väntar redan att bli hämtad från 

en kompis för att köras till dansen, och frun är 
på Friskis-o-Svettis, så jag får kila, hinner inte 
prata...Vi ses..!”. Trond tar och smuttar på sin 
drink och undrar om den rivna muskotnöten 
som så vackert doftar från den röd-oranga rum-
punschen kommer ifrån Grenada eller ej. Sedan 
fortsätter han. ”Det är så skönt att åter komma 
tillbaka hem till båten i Karibien. Inbroms-
ningen är så angenäm, och ändå hinner jag med 
allt jag behöver i mitt liv på båten. När man 
frågar någon här hur han eller hon mår får man 
istället till svars ’Hey, I’m fine! - I’m taking it 
eeeeaasy, man!’”.

Det är vår största behållning från detta 
sabbatsår, nämligen att komma in i något som 
här kallas för ”Island Time”. Man tar inte livet 
så blodigt allvarligt utan har överseende ifall 
bussen inte kommer eller tulltjänstemannen har 
gått hem.

Vi har också erfarit att man lyckas med 
mycket mer än man trodde till en början, näm-
ligen att stora, till en början skräckinjagande 
hinder på vägen, så som en Ocean, faktiskt kan 
övervinnas genom att ta ett steg i taget och följa 

Karolina, Leon, Jessica och Jonathan Schulz på långsegling i HR 40:an Regina
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förnuftet. Vi har blivit mindre rädda för föränd-
ringar och kommer därför, när vi avslutat denna 
segling, inte att rädas nya spännande utmaning-
ar, vad än de må vara. 
 
Tryggheten i det föränderliga. 
 
Hälsningar från 25 10.4N 64 46.4 W 
S/Y Regina 
www.reginasailing.com

Artikelförfattaren Leon Schulz på sin HR 40 i Karibien

THE POWER TO BE INDEPENDENT.

Air-conditioning makes life on board a lot more pleasant, both in port

and out on the water. Mastervolt can offer you the level of power

required, and the electric system to go with it. Our Whisper

generators are an ideal and independent power supply. They operate

efficient and silent and range from 3.5 kW to at least 25 kW. And their

capacity can be even further increased by a Mastervolt inverter. The

Gensupport function provides additional power from the batteries.

Visit www.mcalc.com to calculate what is required for your comfort.

The Mastervolt Energy Shop supplier will be happy to help you further.

Two-year product warranty • Five-year system warranty • Worldwide On Board Service

www.mastervolt.com

FRESH AIR
BEGINS
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SwedenBoats i St Petersburg har utsetts till 
Hallberg-Rassydistributör i Ryssland. Sweden-
Boats startades som företag 2004 och har sitt 
huvudkontor i St Petersburg och representerar 
högkvalitativa fritidsbåtar på den ryska markna-
den. Företaget har egna försäljningskontor i St. 
Petersburg och Moskva. Mr Dmitry Samaylov är 
ansvarig för Hallberg-Rassyförsäljningen. Dmitry 
är en professionell kapten med lång erfarenhet av 
segling och segelbåtar.

SwedenBoats ställde ut med en informations-
monter på Moskvas Internationella Båtmässa 13 
– 16 april 2006.  

SwedenBoats är även auktoriserad service-
verkstad för Volvo Penta.

Kontaktadress: 
ZAO SwedenBoats
Konstantinovskiy Prospekt 1/24
RU-197110 St. Petersburg 
Ryssland.
Tel: + 7 812 702 4770 
+ 7 812 931 1330

HR-distributör utsedd 
för Ryssland

Dmitry Samaylov

Dubbelt Hallberg-Rassy 
i topp vid  

Årets Båt i USA 2006
Återigen vinner Hallberg-Rassy ett åtrå-

värt pris för Årets Båt. Men den här gången 
är det inte bara en Hallberg-Rassymodell som 
vinner, utan både HR 37 och HR 62. HR 37 
vann titeln ”Best Production Cruiser 37-39 ft 
2006” och HR 62 ”Import Boat of the Year 
2006”. Resultaten presenterades i januarinumret 
av amerikanska båttidningen Cruising World. 
Tidningen skriver: 
”In a crowded field of 20 boats, Hallberg-Rassy had 
two nominees for Import Boat of the Year, but the 
Hallberg-Rassy 62 stood out among its peers the 
judges said: ”They told us the purpose was push-
button sailing and bluewater cruising, where you 
can do everything from the helm,” said Giesemann. 
”They proved their point today. I was amazed. I’d 
need more time to get used to it, but it was so easy 
and comfortable to sail.”

I tävlingen fanns 42 deltagande båtar från 
elva länder. 26 av dessa båtar nominerades. För 
att gå vidare, måste båten tillhandahållas för ett 
ingående test av tidningens kunniga jury. De 
provade båtarna ingående, både till sjöss och i 
hamn. Man spenderade fyra dagar till sjöss, del-
vis i tufft väder, och fyra dagar vid kaj och gick 
in i minsta detalj igenom alla 20 båtar som tagit 
sig så här långt. 

Både HR 37 och HR 62 hade USA-pre-
miär på båtmässan i Annapolis i oktober 2005.

Hallberg-Rassy är mycket stolta över ytter-
ligare två attraktiva utmärkelser. 

Vill du läsa mer om vad tidningen Cruising 
World skriver, se www.cruisingworld.com
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Italienska HR 43:an "Drake" 
vann i Medelhavet   

Den medelhavsbaserade HR-Regattan 2006 seglades 25-28 maj i Tuscano 
I Italien. Totalsegrare blev Mr Grandi med sin HR 43 ”Drake”. Den be-
räknade tiden togs fram enligt Lys-systemet, vilket gör att både stora och 
små, gamla och nya båtar har en chans till bra placering. Resterande topp 
tio ser ut så här: 

2:a HR 49 ”Orion”, Mr Sturlese
3:a HR 43 ”Yasmin”, Mr Giampieretti
4:a HR 41 ”Gianin”, Mr Supparo
5:a HR 34 ”Liberty”, Mr Breschi
6:a HR 34 ”Principessa”, Mr Bonavita
7:a HR 42 E ”San Paolo”, Mr Landi
8:a HR 39 ”Mirabelle”, Mr Quehen
9:a HR 62 ”Nadir”, Mr Ponti
10:a HR 31 “Heureka”, Mr Cappi
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Se Hallberg-Rassy
 på båtmässorna

Datum     Mässa            Land Utställda modeller
17-20 aug  Helsingfors FI HR 342
25-27 aug  Öppet Varv SE 31 Mk II, 342, 37, 40, 43, 48, 54, 62*
5-10 sept   Ijmuiden NL HR 342, 37, 40, 43, 54
7-10 sept  Oslo NO HR 342, 37, 40, 43
13-17 sept  Seattle, WA USA  HR 342 
14-17 sept  Newport, RI USA  Modeller ej fastlagda
15-24 sept  Southampton UK HR 342, HR 37, HR 54 
23 sept-1 okt  Friedrichshafen DE HR 31 Mk II, 342 och 43
5-9 okt  Annapolis, MD USA HR 48 
7-15 okt  Genua IT HR 48
7-15 okt  Rapallo IT HR 43, HR 62
13-15 okt Antwerpen BE HR 342, HR 40
28 okt-5 nov Hamburg   DE HR 342, 37, 40, 43, 48
4-12 nov Bercelona ES HR 37, HR 48
8-12 nov  Stockholm SE HR 342, HR 37, HR 54 
5-14 jan 2007 London UK HR 54 
jan 2007 Seattle, WA USA Modeller ej fastlagda 
20-28 jan '07   Düsseldorf DE 31 Mk II, 342, 37, 40, 43, 48, 54
17-25 feb '07 Bern CH HR 342 
23-25 feb '07  Middelfart DK HR 31 Mk II, HR 342,
 Öppet Hus  HR 37, HR 40 
1-3 juni 2007 Neustadt DE 31 Mk II, 342, 37, 40, 43, 54
24-26 aug '07 Öppet Varv   SE Modeller ej fastlagda

*=HR 62 visas under byggnation i hallen. Reservation för ändringar.  
Se www.hallberg-rassy.com för senaste uppdatering

Resultat från  
holländska HR-regattan

27 båtar deltog i holländska Hallberg-Ras-
syregattan 2005. Vädret var på topp, men ganska 
vindfattigt. Här följer resultaten:  
Klass: HR 29 till HR 39: 
Vinnare: HR 34 ”Admiraal” 
Tvåa: HR 39 ”Cocoloco” 
Trea: HR 31 ”Bluebell”  
Klass: HR 40 till HR 62 
Vinnare: HR 43 ”La Gavina” 
Tvåa: HR 62 ”Onrust” 
Trea: HR 53 ”Lady of the Dawn”  
2 500 Euro skänktes till välgörenhet av HR-
ägarna i form av ett veckoslut med segling för 
handikappade barn.

Bilder från evenemanget hittar Du på
http://www.edz.nl/fotos/?map=hr2005

  

Segelklubb beställde 
nio HR 342

Nya HR 342 blev en försäljningsframgång 
från start. Båten har redan hittat köpare från 
Finland, Irland, Japan, Sverige, Norge, Dan-
mark, Tyskland, Holland, Färöarna, Österrike, 
England och USA. En köpare beställde till och 
med en handfull båtar på en gång:

En privat segelklubb, British Kiel Yacht 
Club, har noggrant undersökt marknaden för 
31-35 fots segelbåtar. Resultatet är en beställning 
på nio Hallberg-Rassy 342:or.

Klubben har gjort en mycket ingående 
analys av flera konkurrerande båtar. Man har sär-
skilt tittat på seglingsegenskaper, byggmetoder, 
robusthet, möjligt framtida andrahandsvärde 
och reservdelsförsörjning. Man har rest runt och 
besökt varv och provseglat båtar. Analysen har 
tagit ett år. Klubben är mycket entusiastisk över 
sitt val av Hallberg-Rassy 342:or.

BKYC använder sina båtar väldigt inten-
sivt. Varje båt seglas 7 000 sjömil per år, vilket 
ungefär motsvarar sju års segling för en normal 
familjeseglare.

Ordern kan komma att utökas till tio båtar. 
Leverans blir 2007.

För att läsa mer om British Kiel Yacht 
Club, v g besök www.bkyc.de

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 sommaren 2007. Hallberg-
Rassy NewsLetter kan ej användas som underlag till offert, 
standardbeskrivning eller kontrakt. 

Nya HR 342 blev snabbt en försäljningsframgång



ModellprograM: Hr 31 Mk II - Hr 342 - Hr 37 - Hr 40 - Hr 43 - Hr 48 - Hr 54 - Hr 62
Hallberg-rassy VarVs ab, Hallberg-rassyVägen 1, se-474 31 ellös, sVerIge. Tel 0304-54 800. Fax 0304-513 31.

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 114 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. 

Världspremiär:  Hallberg-Rassy 54 
Nya Hallberg-Rassy 54 firar världspremiär. Det 
är även första gången som HR 31 Mk II visas på 
Öppet Varv. Fredag, lördag och söndag, mellan 
kl 10.00 och 18.00, visas HR 31 Mk II, HR 
342, HR 37, HR 40, HR 43, HR 48 och HR 54 
i vattnet, samt HR  62 under byggnation i hal-
larna tillsammans med alla andra HR-modeller 
i olika stadier. Alla har möjlighet att gå snitslade 
banor genom hela varvet från fredag kl 15.

HR-träff på lördag kväll
På lördag kväll kl 19.00 anordnar vi en mingel- 
afton med mat och  dryck och en kort presenta-
tion om hur HR 54 uppstått och vad som är så 
speciellt med den nya modellen. För att alla våra 
internationella gäster skall kunna följa med, hålls 
presentationen om HR 54 på engelska. Eftersom 

Öppet Varv hos Hallberg-Rassy
 helgen 25-27 augusti 2006

antalet platser till kvällsevenemanget är begrän-
sat och vi vill undvika bokningar som inte blir 
något av, tar vi en anmälningsavgift till kväll-
sträffen på 100:- per person, vilket inkluderar 
mat och dryck. Anmälan gör du till vårt postgi-
ronummer 887086-7. Vill Du betala med kort, 
se www.hallberg-rassy.com under News & Press, 
Open House för instruktioner. 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 2007! Här följer några förslag till hotell: 
Handelsman Flink, 0304 55051, Hotel Ellös 
Brygga, tel 0304 50993. Mollösunds Wärdshus 
0304 21108. Nösunds Wärdshus 0304 209 25.  
Hotell Sjögården, Ellös, 0304-510 30, Hotel 
Carlia, Uddevalla 0522 14140. Hotel Reis, Ste-
nungsund 0303 77 0011. Bergabo, Rönnäng, 
0304 677 080, Grand Hotel, Marstrand, 0303 
603 22, Hotell Viking, Uddevalla, 0522 998 00. 
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