
Vi gör en seglare av din dotter / son! 

 

Seglarläger med UBB 2023 
Äventyr i Stockholms skärgård 

 

För 65:e året i rad inbjuder Ungdomarnas båtbygge till sitt årliga skärgårdsläger som varar 2 eller 3 
veckor. 
Alla är välkomna. Mer än tusen ungdomar har under årens lopp deltagit i UBB´s läger och fått många 
kunskaper och upplevelser för livet. Om du är mellan 9 och 19 år gammal så passar någon av 
grupperna just DIG. 
Även om lägrets tonvikt läggs på segling, ingår även en hel del teori, och givetvis hinner vi även med 
att ha roligt tillsammans. 
Första veckan är grupperna tillsammans på Ägnö, en ö utanför Saltsjöbaden i Stockholm. Där bor vi i 
ett stort tältläger, men vissa faciliteter för matlagning mm finns. 
Efter första veckan ger vi oss ut i skärgården för vidare äventyr. 
Sista dagarna är 3-veckorsgrupperna åter på Ägnö för att träna lite kappsegling. 
Mycket för pengarna!! Vi är ett av dom billigaste läger som finns, med störst upplevelser. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Mini" är gruppen för dig som är mellan 9 och 11 år gammal, har ingen eller liten seglings / 
campingvana, eller helt enkelt vill ta det lite lugnare. 
Du är ute i 2 veckor och seglar antingen Knott som du lånar av föreningen eller tillsammans i t.ex 
Apollo. Har du egen båt du vill segla går det också bra efter överenskommelse med oss. 
Andra veckan gör du en lite kortare långfärd till t.ex. Sandhamn mm. 
Vid litet deltagarantal seglar Mini med i Midi-gruppen under färdseglingen. 
Du kan dela båten med en kompis och segla halva dagarna. ( Du seglar antingen för- eller eftermiddag 
och din kompis seglar då du inte gör det. Den som inte seglar åker antingen följebåt eller seglar med 
någon annan. 
Fakta:  Börjar 25/6 
 Slutar  8/7 
 Kostar  6.595 kr 
 
 
 
 
 
 
 
 



"Midi och Maxi" är grupperna för dig som är c:a 11 / 14 år eller äldre. Du behöver inte kunna segla, 
men det är en fördel. Du har t.ex. en A-kanot, Apollo, B-kanot, Lo-katt, Stinger, Mii eller liknande båt. 
Laser och E-jolle är några av de andra båttyper som du kan ta med dig.  
Du behöver inte ha egen båt. Vi har ett antal lånebåtar och hjälper även till att förmedla privata lån. 
Du är ute i 3 veckor varav 12 dagar är färdsegling i Stockholms skärgård. 
Varje grupp består av ett antal seglande båtar och två eller tre följebåtar med minst fyra ledare. 
A-kanot, Apollo, Mii och Lo-katt med två seglare är självklara i gruppen Midi.  
B-kanot, Stinger, Lo-katt och Mii kan välja efter  vana, vikt och ålder om dom skall vara med i MIDI 
eller MAXI. (Helst minst 14 år för Maxi) 
Fakta: Börjar 25/6 

Slutar 15/7 
Kostar  8.950:- 

 
Hör gärna av dig så snart som möjligt. Speciellt om du behöver låna båt. 
Vi har begränsat med lånebåtar. (Först till kvarn....) 
 
Du kan ringa, maila eller skriva brev. 

 
Ungdomarnas Båtbygge 
C/O Nils Björkman 
Heimdallsvägen 23 
151 60 Södertälje 
nisse.ubb@gmail.com 
070-551 24 96 

Fakta om Föreningen. 
Segelsportföreningen Ungdomarnas Båtbygge (UBB) är en ideell förening som har till mål att 
med båtbygge och segling som medel ge flickor och pojkar ökat självförtroende och kanske även 
ett framtida intresse. Var och en får, under sakkunnig ledning, anpassat efter ålder och vana, ta 
ansvar för sin verksamhet. 
Kamratskap är den viktigaste byggstenen i vår verksamhet. 
Under vintern driver föreningen båtbygge för ungdomar mellan 10 och 19 år, på sommaren 
seglarläger och på hösten kappseglingar. 
Då och då försöker vi anordna någon extra aktivitet som övernattning, utflykt eller liknande. 
Besök gärna vår hemsida www.sungdomarnasbatbygge.org där du hittar mycket mer om oss. 
Medlemskap i föreningen kostar 300:- per år.  
Dig som är med på lägret för första gången BJUDER vi på medlemskapet för 2023. 
 


