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Luftvärnsförbundet
– en del av Försvarsutbildarna

Ungdomsavdelning - ULv

KURSORDER MARS 2011
Besök vid Tekniska museet i Stockholm för alla lördag 12 mars
Program, utrustning, förplägnad, transport och anmälan:
 1325 Samling vid Östermalmstorg, på Nybrogatan utanför utgången från tunnelbanan.
 1330 Lunch vid McDonalds på Nybrogatan 18.
 1417 Buss 69K avgår från Nybroplan mot Kaknästornet, avstigning vid ”Museiparken”.
 1430 Besök vid Tekniska museet och utställningen "NASA – A Human Adventure".1
 1715 Besöket avslutas, hemresa enskilt.
Civil klädsel och anteckningsmateriel. ULv bjuder på lunch och entréavgifter enligt ovan.
Anmälan senast fredag 11 mars via e-post till: ulv@forsvarsutbildarna.se
Resor genom egen försorg, t ex med SL bussar från/till:
Hemort
Täby hpl "RNT" 2
Rimbo
Norrtälje
Älmsta

Resa till Östermalmstorg
Avgång buss
Ankomst
670 kl 1240 + T-bana
1309
639 kl 1215 + T-bana
1319
676 kl 1200 + T-bana
1319
1319
637 kl 1120 +  ” 

Hemresa från Tekniska museet
Avgång buss
Ankomst
69 kl 1727 + 44 + 670
1821
69 kl 1727 + 44 + 639
1900
69 kl 1727 + 44 + 676
1908
2315
 ”  + 637 kl 2245

Kvällslektion i Norrtälje för de äldre onsdag 16 mars
Omfattning, utrustning, förplägnad och transport:
Ledarskaps- och förstegsutbildning inför kommande övningar. Lektionen leds av instr
Johan Valström (tel 0703-265 873) och är öppen för Fk–Lk2 (de som erhållit minst en "romb").
Valfri klädsel och anteckningsmateriel. ULv bjuder på enklare förtäring.
Samling i FOS-huset ”ovanför” Lv 3 f d vakt på Stegelbäcksgatan i Norrtälje kl 1800.
Lektionen slutar på samma plats senast kl 2045.
Resor genom egen försorg, t ex med SL bussar från/till:
Hemort
Täby hpl "RNT" 2
Rimbo
Älmsta

Resa till Norrtälje
Avgång buss
Ankomst G 3
676 kl 1658
1751
677 kl 1715
1743
636 kl 1635 +676
1716

Hemresa från Norrtälje
Avgång G buss
Ankomst
676 kl 2101
2143
677 kl 2131
2200
676 kl 2114 +637
2200

1

Mer info finns hos Tekniska museet på Internet: http://www.tekniskamuseet.se/
RNT = SL hållplats "Roslags Näsby trafikplats", i närheten av Shells bensinstation vid E18.
3
G = SL/UL hållplats ”Gustavslund” i Norrtälje, ca 5 min promenad från Lv 3 f d vakt på Stegelbäcksg.
2

Lv-förbundet, ULv
Box 278 03
115 93 STOCKHOLM

Kn Börje Lantz:
0176-161 75,
0703-793 342.
Sg Per Jönsson:
0702-499 877.
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Helgövning på Väddö fredag 25 – söndag 27 mars
Omfattning och förläggning:
Vapentjänst, förläggnings- och patrulltjänst m.m. Logi i försvarets tält med vedkamin.
Utrustning och förplägnad:
 Fältuniform med första förband, handskar, värmejacka och byxor samt regnställ.
 Ryggsäck, liggunderlag, samt helst även sovsäck och termos.
 Tröja, sockor, vantar, varma underkläder, vintermössa och ombyte 1.
Packa vattentätt i plastpåsar inuti ryggsäcken!
 Klocka, ficklampa, penna, anteckningsbok, synål och tråd, rakdon, toarulle, plåster, samt
eventuella mediciner. En väska med duschutrustning: tvål, schampo, badlakan och ombyte 2.
 Fyllda vattenflaskor (försvarets och 1,5 liters pet-flaska), kokkärl, enmanskök, t-sprit,
bestick, kåsa, konservöppnare och tändstickor.
 Matsäck som ej kräver kylförvaring för kvällsmål fredag och lördag, samt för frukost lördag
och söndag. ULv svarar för lördag lunch och middag, samt för söndag lunch.4
Transport – terräng- och personbilar går t o r Väddö från/till:
1. Rimbo (busstationen, längst in mot badhuset) avfärd fredag kl 1845, åter söndag ca 1415.
2. Norrtälje (Lv 3 f d vakt på Stegelbäcksgatan) avfärd fredag kl 1915, åter söndag ca 1345.
3. Älmsta (väg 283 norrgående vid busstationen)5 avfärd fredag kl 1945, åter söndag ca 1315.
4. Väddö skjutfält (vakten) ankomst och samling fredag kl 2000, avfärd söndag kl 1300.
Anslutningsresor genom egen försorg, t ex med SL bussar från/till:
Hemort

Utresa fredag
Avgång buss
676 kl 1813
621 kl 1800

Täby hpl "RNT" 7
Bergshamra hpl
”Mora vägskäl”
Edsbro centrum 8 639 kl 1750 +641+676

Ankomst G
1901
1819
1831

6

Hemresa söndag
Avgång G buss
676 kl 1401
621 kl 1458
676 kl 1421 +641+639

Ankomst
1444
1512
1549

Förrådstider och kommande verksamhet
Serviceförrådet på Väddö skjutfält är kvällsöppet kl 1630-1930 tisdag 15/3, 24/5, 14/6, 23/8,
20/9 och 25/10  samt under kontorstid på vardagar. Ring dock i förväg och kontrollera att det
är öppet just den dag och tid som du vill komma. Telefon till förrådet på
Väddö: 0176-785 78.
Nästa helgövning för alla genomförs preliminärt på Väddö 15-17/4  mer
information kommer i kursordern för april.
Välkommen!
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Olika stridsportioner för egen tillagning. Medför egna konserver (motsv.) om du är matallergiker.
Utanför f d bensinstation ”Bilisten”.
6
G = SL/UL hållplats ”Gustavslund” i Norrtälje, ca 5 min promenad från Lv 3 f d vakt på Stegelbäcksg.
7
RNT = SL hållplats "Roslags Näsby trafikplats", i närheten av Shells bensinstation vid E18.
8
Byte vid Unungehöjden södra-östra mellan buss 639 och 641, samt i Norrtälje mellan 641 och 676.
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