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Luftvärnsförbundet
– en del av Försvarsutbildarna

Ungdomsavdelning - ULv

KURSORDER JUNI 2009
Nationaldagsfirande i Stockholm lördag 6 juni
Omfattning:
Luftvärnsförbundet / ULv medverkar med en fanvakt under firandet av Nationaldagen.
Ett festtåg marscherar från Kungsträdgården kl 1730 till Skansen för en ceremoni i närvaro av
kungahuset, stats- och försvarsledningarna m fl. Ceremonin direktsänds i tv kl 19-20.
Utrustning, förplägnad och transport:
Fanvakten: se särskild order.
Åskådare: civila kläder, förplägnad och transport genom egen försorg.

Godkända kurser utbildningsåret 08/09 och nya ”romber”
Nedanstående medlemmar i ULv har genomfört godkända kurser under utbildningsåret 08/09
och befordrats med ”romber”. Förbundsmärket med rätt antal romber sys fast på vänster ärm
6 mm under Svenska flaggan, vars överkant skall sitta 3 cm från axelsömmen på fältjacka 90.
4 romber, godkänd ledarkurs 2 (Lk 2):
Per Hamring, Alexander Westman1 (2)
3 romber, godkänd ledarkurs 1 (Lk 1):
Stefan Larsson, Sara Broman, Andrej Paulsson. (3)
2 romber, godkänd fortsättningskurs (Fk):
Ken Andersson, Dennis Eriksson, Thom LonegranJakobsson, Joel Hedlöf, Johan Lundborg Drotz,
Martin Lilja Östman, Sebastian Söderström,
Simon Williamsson, Malin Broman. (9)
1 romb, godkänd grundkurs (Gk):
Alexander Wikström, Linus Brodin, Oscar Elfving,
André Hallberg. (4)
VÄND!

1

Alexander Westman har även tilldelats en förbundsplakett som bäste elev i ULv och en gåva från
Knut Ekebols ungdomsfond!
Lv-förbundet, ULv
Box 278 03
115 93 STOCKHOLM

Kn Börje Lantz:
0176-16175,
0703-793342.
Fu Per Jönsson:
0702-499877.

E-post:
ulv@forsvarsutbildarna.se
Internet:
www.forsvarsutbildarna.se/ulv
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Utrustning
Passa gärna på under sommarlovet att inventera, tvätta och vårda din lånade uniformsutrustning.
Kontrollera att allt är helt och passar, samt att ingenting saknas! Om något behöver bytas eller
om någon ”småsak” fattas så kan du själv besöka förrådet på Väddö.
Ring alltid förrådet i förväg på 0176- 785 78 för att boka lämplig tid. Kontakta kursledningen vid
större eller dyrare förluster. Om du slutar i ULv så svarar du själv för att utrustningen omgående
återlämnas vårdad till förrådet! Se även informationen och bestämmelserna på baksidan av
utrustningskortet.

Närvaro utbildningsåret 08/09 och höstens verksamhet
Med denna kursorder bifogas en förteckning över registrerade utbildningstimmar under
utbildningsåret 08/09. Kontrollera att dina uppgifter stämmer – om inte, kontakta kursledningen i
första hand via e-post: ulv@forsvarsutbildarna.se
Höstens verksamhet startar med rekryteringsförevisning i Norrtälje lördag 29 augusti. Mer
information kommer i kursorder och hos ULv på Internet: www.forsvarsutbildarna.se/ulv
Hos ULv på Internet kan du även vid behov korrigera dina personuppgifter via
medlemsinloggningen. Ditt medlemsnummer står på detta brevs adressetikett (spara ditt nr!),
lösenordet är texten medl följd av de fyra sista siffrorna i ditt personnummer, t ex: medl0293.
Kursledningen önskar samtliga en skön sommar och väl mött i höst!

