
   Mii  
Den flexibla 1-2 mans båten 

 

 

 
 

Båten som du kan ta med dig 
kompisen i 
Om du vill få chansen att segla en båt 
tillsammans med din kompis, eller om 
du helt enkelt vill segla en båt som har 
alla segel, kan seglas ensam eller 
tillsammans med en kompis, är snabb 
men inte välter så lätt, inte har en 
sittbrunn full med vatten, då är Mii 
något för dig. Med gennackern på 10 
m2 hissad från spetsen av bogsprötet är 
det en båt med  stora fartresurser.  

Lämplig besättning är 1 person på 50-
80 kg eller 2 st i 40 till 60 kg klassen.   

 
Självbygge 
Mii konstruerades 2005 av Nils-Peder  
Bennich-Björkman. Den lämpar sig ut-
märkt för att bygga själv. 
Den är resultatet av en 12 årig flickas 
drömmar om en egen båt. 
Båten är helt CAD/CAM konstruerad 
och alla delar finns ritade i skala 1:1. 
Du är välkommen att bygga din egen 
Mii  hos oss i UBB (Ungdomarnas 
båtbygge).  
   Kostnaden är cirka 35 000 kr (2008) 
och den brukar ta två terminer att 
bygga. Bygget görs under sakkunnig 
ledning ända fram till sjösättning. 
 

Att segla Mii 
Mii är en båt med goda fartresurser, 
Som med sitt planade skrov med 
steglister kommer upp lätt i planing och 
är tämligen stabil i höga farter.   
Eftersom Mii har stora flyttankar och 
självlänsande sittbrunn flyter den som 
en kork efter kapsejsning. Mii har en 
sittbrunn som går hela vägen till aktern 
och avllutas med 2 stora hål vilket gör 
att vatten som kommer in omedelbart 
rinner raka vägen ut igen. 

 
 

UNGDOMARNAS BÅTBYGGE  



En kort byggbeskrivning 
Mii är byggd av vattenfast plywood. 
Skrovet ”Sys” ihop med den populära 
”stitch and glue” metoden Alla delar 
fästs därefter ihop med remsor av 
glasfiber och epoxy. Innan däcket läggs 
på limmas däcksbalkar och 
förstyvningar på plats och hela skrovet 
lackas invändigt för att tåla vatten. 
Bygget avslutas med lackering och 
målning tills båten ser ut som du vill ha 
den. Du får också tillverka rigg i 
kolfiber  och sy dina egna segel.  
 

Några fakta 
En Mii kan lätt lyftas av två ungdomar 
och transporteras på ett vanligt takräcke 
på en liten personbil. Med masten 
avtagen kan den också släpas efter 
familjens segelbåt. 
 

Längd:   3,6 m 
Bredd:    1,4 m 
Vikt tot.: c:a 65 kg 
Skrovvikt: 55 kg  
Segelyta: 7,5 (Stor rigg 10.5) + 10 m2   
 

Ungdomarnas Båtbygge 
Verksamheten startade 1963 i 
kommunal regi med både båtbygge och 
seglarläger. Vi expanderade till att som 
mest omfatta tre bygglokaler på olika 
ställen i Stockholm. Eftersom anslagen 
drogs in drivs verksamheten sedan 1983 
i form av en ideell förening. Sedan 
starten har över 500 båtar byggts. De 
flesta är konstruerade av våra egna 
instruktörer för att vara bra, lättbyggda 
och passa in i verksamheten. 
 

 
Föreningens mål är att ge ungdomar 
möjlighet att utan stora kostnader bygga 
eller renovera en egen båt och lära sig 
segla samt komma på läger i skärgården. 
 

 
 
 

Vill du veta mer 
Ring gärna om du vill veta mer eller 
kom till vår bygglokal, fartyget 
Stenfjell, och hälsa på en lördag mellan 
klockan 11 och 19. Du finner oss mitt 
för Münchenbryggeriet. Adressen är: 
 

M/S Stenfjell 
Södermälarstrand 
Kajplats 18 
 

Telefon: 
Nils Björkman: arb. 08-554 230 77 
Mobiltel:   070-551 24 96 
Bygglokal (lördagar): 08-669 38 78 
 
Besök gärna vår hemsida: 
http://ubb.seglar.nu 
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