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KURSORDER MAJ 2008 

Helgövning på Väddö fredag 16 – söndag 18 maj 

Omfattning och förläggning: 

Förövning och förevisning för anhöriga med kursavslutning. Inbjudan till besökare bifogas. 
Förläggning inomhus i vår kursgård "Lvbyn". Sängkläder behöver inte medföras denna gång. 

Utrustning och förplägnad: 

• Fältuniform (eller i väntan på denna; motsvarande civila oömma friluftskläder) med första 
förband, handskar, värmejacka och regnkappa. 

• Ryggsäck och liggunderlag. 
• Tröja, sockor, vantar, varma underkläder, pälsmössa och ombyte. 

Packa vattentätt i plastpåsar inuti ryggsäcken! 
• Klocka, ficklampa, penna, anteckningsbok, synål och tråd, hygienutrustning, toarulle, plåster, 

samt eventuella mediciner. 
• Vattenflaska, kokkärl, enmanskök, t-sprit, bestick, kåsa, konservöppnare och tändstickor. 
• En separat väska med heltäckande klädsel för fysisk träning, duschutrustning och ombyte. 
• Matsäck för kvällsmål fredag. ULv svarar för lördag frukost, lunch, middag och kvällsmål, 

samt för söndag frukost och lunch 1. 

Transport - abonnerad buss från ”Fridströms AB” går t o r Väddö från/till: 

1. Rimbo (busstationen, längst in mot badhuset) avfärd fredag kl 1845, åter söndag ca 1610. 
2. Norrtälje (vakten f d Lv 3) avfärd fredag kl 1915, åter söndag ca 1540. 
3. Älmsta (bensinstation ”Bilisten”) avfärd fredag kl 1945, åter söndag ca 1500. 
4. Väddö skjutfält (vakten) ankomst och samling fredag kl 2000, avfärd söndag kl 1445. 
 
Anslutningsresor genom egen försorg, t ex med SL bussar från/till: 
 
Hemort Utresa fredag Hemresa söndag 
 Avgång Ankomst G 2 Avgång G Ankomst 
Stockholm KTH SL 676 kl 1755 1857 SL 676 kl 1601 1700 
Åkersberga stn SL 621 kl 1800 1902 SL 621 kl 1556 1655 
Bergshamra hpl 
”Mora vägskäl” 

SL 621 kl 1840 1902 SL 621 kl 1556 1610 

Hallstavik SL 643 kl 1815 Älmsta 1855 SL 676+641 kl 1618 1725 
VÄND! 

                                                      
1
 Medför egna konserver (motsv.) om du är allergisk mot standardlivsmedel. Eller kontakta kursledningen, 

specialkost kan dock endast ordnas i enstaka undantagsfall. 
2 G = SL/UL hållplats ”Gustavslund”, ca 5 min promenad från vakten Lv 3 i Norrtälje. 
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Öppet hus på Militärhögskolan Karlberg lördag 10 maj kl 10-15 

Omfattning: 

Förevisningar och information om den grundläggande officersutbildningen på Militärhögskolan 
Karlberg i Stockholm, bl a: 
• Hur blir man officer. 
• Guidad visning av campusområdet. 
• Stridsfordon, helikopter och annan utrustning. 
• Prova på klättring. 
• Besök slottet och lyssna på militärmusik med flera musikkårer. 
• Besök beredskapsmuseet. 
• Ät lunch eller ta en kopp kaffe mt. 
• Mer information finns på Internet: www.mhsk.mil.se 

Utrustning och förplägnad: 

• Civila kläder (och kamera?). Förplägnad medförs eller inköps enskilt. 

Transport och vägbeskrivning: 

Karlbergs dag besöks enskilt. Samling och registrering av ULv närvaro sker ej. 
 
Tag tunnelbanan till station "S:t Eriksplan", alternativt buss eller pendeltåg till Karlbergs station, 
därifrån promenad längs Rörstrandsgatan ned till dess slut. Följ sedan gångtunneln under 
järnvägen och gångbron över Klarastrandsleden till Karlbergs slott. Se skiss nedan. 
 

 
 
Välkommen! 
 


