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0176-161 75, 
0703-793 342. 
Sg Per Jönsson:
0702-499 877. 

E-post: 
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Information om Lv-förbundet och ULv 
 
 
ORGANISATION 
Luftvärnsförbundet är en del av frivilligorganisationen Försvarsutbildarna, och har idag ca 1000 
vuxna medlemmar och en pigg ungdomsavdelning, ULv, på ca 30 medlemmar. Vi organiserar 
kurser, studiebesök och försvarsinformation för att främja försvaret i allmänhet och luftförsvaret 
i synnerhet! I Lv-förbundet ingår också vår egen kursgård, Lvbyn, på Väddö ca 10 mil norr om 
Stockholm, samt Stockholms Luftvärnsförenings skytteklubb och Roslagens Hemvärnsförening. 
 
Vår målgrupp är främst luftvärnsbefäl, såväl värnpliktiga som anställda, men alla svenska 
medborgare som fyllt 15 år är välkomna att ansöka om medlemskap! Är du under 18 år så krävs 
dock målsmans skriftliga godkännande. Som medlem i Lv-förbundet stödjer du vårt viktiga 
frivilliga försvarsarbete och får tillträde till våra och Försvarsutbildarnas centrala kurser, 
informationsträffar och andra aktiviteter. Mer information om Luftvärnsförbundet finns på 
Internet: www.forsvarsutbildarna.se/lv 
 
UNGDOMSVERKSAMHET 
Vår ungdomsavdelning, ULv, är öppen för friska ungdomar som fyllt 15 men inte 21 år! 
ULv bedriver militär ungdomsverksamhet som bland annat omfattar: luftvärnstjänst, skytte på 
bana och i fält, radioutbildning, övernattning i tält, orientering med karta och kompass, 
överlevnad, fältidrott, sjukvårdens ABC, åtgärder vid olyckor, skydd mot CBRN- och 
brandstridsmedel, ledarskapsutbildning samt information om försvaret, värnplikten och 
officersyrket m.m. 
 
UTBILDNINGEN 
ULv utbildning är indelad i fyra kurser; grundkurs, fortsättningskurs samt ledarkurs 1 
och 2. Varje kurs omfattar ett utbildningsår. Utbildningen genomförs som helgövningar ca en 
gång i månaden samt ibland som dagsövningar och studiebesök m.m. 
 
Vi samlas utanför Campus Roslagens infart (fd Lv 3 vakt) på Stegelbäcksgatan i Norrtälje, och 
åker därefter oftast till Väddö skjutfält vid Roslagskusten. Bor du i Roslagen, Stockholm eller 
Österåker så är det lätt att åka SL-buss till, inom och från Norrtälje. Från Uppsalaområdet går 
Upplands lokaltrafik till Norrtälje. Tidtabeller för SL och UL finns t ex på Internet. 
 
Stig av vid hållplats "Gustavslund" (vid korsningen utanför varuhuset "Flygfyren") och följ 
Stegelbäcksgatan därifrån till Campus Roslagens infart (fd Lv 3 vakt). "Gustavslund" passeras 
av SL/UL-bussar från och till bl a: Bergshamra, Edsbro, Hallstavik, Rimbo, Stockholm, 
Åkersberga och Älmsta. 

VÄND! 
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Det finns också möjlighet att få delta i centrala veckokurser på vinter- och sommarloven på 
Försvarsutbildarnas kursgårdar över hela landet. Utbildningen är helt frivillig och kostnadsfri. 
Du kan också ansöka om att få delta i Försvarsmaktens ungdomskurser. Mer information om 
Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet finns på Internet: 
www.forsvarsutbildarna.se/ungdom 
 
PROGRAM VÅREN 2010 
• 29-31 januari: helgövning i Kungsängen. 
• 12–14 februari: helgövning på Väddö. 
• 12–14 mars: helgövning på Väddö. 
• 16–18 april: helgövning på Väddö. 
• 14–16 maj: helgövning på Väddö med förevisning för anhöriga. 
 
Detaljinformation om tider, platser, logi, resor och utrustning m.m. för ULv aktiviteter 
presenteras i kursorder som utsänds månadsvis till medlemmarna. 
 
UTRUSTNING 
Gemensam utrustning får Du låna vid varje övningstillfälle. Uniform och annan personlig 
utrustning får Du låna och förvara hemma. Utrustningen lånas från förrådet på Väddö skjutfält 
alternativt vid Livgardet i Kungsängen. 
 
Under en helgövning behöver du vanligen ha med dig följande utrustning: 
• Fältuniform (eller i väntan på denna; motsvarande civila oömma friluftskläder) med första 

förband, handskar, värmeställ och regnkläder. 
• Ryggsäck, liggunderlag, och helst även sovsäck samt termos. 
• 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. Fyllda vattenflaskor (försvarets och 1,5 liters pet-flaska). 
• Kokkärl, enmanskök, t-sprit, bestick, kåsa, konservöppnare och tändstickor. 
• En separat väska med heltäckande kläder och skor för idrott utomhus, samt badlakan, tvål, 

schampo och ombyte. 
• Matsäck (ej kylvaror) för kvällsmål fredag och lördag, samt för frukost lördag och söndag. Vi 

svarar för lördag lunch och middag, samt för söndag lunch. Medför egna konserver (motsv.) 
om du är allergisk eller har andra särskilda behov avseende livsmedel. Alternativt kontakta 
kursledningen. Specialkost kan dock endast ordnas i enstaka undantagsfall. 

 
ANTAGNING OCH MEDLEMSKAP 
ULv har inga antagningsprov, men för att delta i verksamheten behöver du vara fullt frisk samt 
ha normal kondition. Kontakta oss om du har frågor kring kraven. Aktivt medlemskap i ULv är 
gratis! Men vi behöver skriftligen få en ansökan med ditt: namn, personnummer, adress, telefon 
(hem & mobil) och e-post. För omyndiga under 18 år krävs även målsmans skriftliga tillstånd. 
Mer information och blankett för anmälan finns på Internet: www.forsvarsutbildarna.se/ulv 
 
Du kan e-posta till kursledningen ULv på: ulv@forsvarsutbildarna.se 
Eller ring kurschefen ULv, kn Börje Lantz, på telefon 0176-161 75 / 0703-793 342. 
Alternativt stf kursch, sg Per Jönsson, på telefon 0176-156 46 / 0702-499 877. 
Du kan även posta brev till vårt förbundskansli enligt sidfoten på sidan 1. 
 
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN TILL ULv!!! 


