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KURSORDER FEBRUARI 2012 

Helgövning på Väddö fre 24 – sön 26 februari 

Omfattning och förläggning: 
Spanings-, patrull- och vintertjänst m.m. 
Logi: en natt på logement (sängkläder ingår) och en natt 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. 
 Klocka, ficklampa, penna, anteckningsbok, synål och tråd, hygienutrustning, toarulle, plåster, 

samt eventuella mediciner. Packa vattentätt i plastpåsar inuti ryggsäcken! 
 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.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 1415. 
2. Finsta (SL/UL hållplats ”Finsta station”) avfärd fredag kl 1850, åter söndag ca 1410. 
3. Norrtälje (Lv 3 f d vakt på Stegelbäcksgatan) avfärd fredag kl 1915, åter söndag ca 1345. 
4. Svanberga (SL hållplats ”Svanberga affär”) avfärd fredag kl 1925, åter söndag ca 1335. 
5. Söderbykarl (SL hållplats ”Söderbykarl kyrka”) avfärd fredag kl 1930, åter söndag ca 1330. 
6. Älmsta (väg 283 norrgående vid busstationen) avfärd fredag kl 1945, åter söndag ca 1315. 
7. 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 Hemresa söndag
 Avgång buss Ankomst G 2 Avgång G buss Ankomst 
Täby hpl "RNT" 3 676 kl 1807 1853 676 kl 1405 1450 
Åkersberga stn 621 kl 1722 1813 621 kl 1426 1517 
Bergshamra hpl 
”Mora vägskäl” 

621 kl 1758 1813 621 kl 1426 1441 

Hallstavik 643 kl 1819 Älmsta 1854 676+641 kl 1443 1558 

                                                      
1 Olika stridsportioner för egen tillagning. Medför egna konserver (motsv.) om du är matallergiker. 
2 G = SL/UL hållplats ”Gustavslund” i Norrtälje, ca 5 min promenad från Lv 3 f d vakt på Stegelbäcksg. 
3 RNT = SL hållplats "Roslags Näsby trafikplats", i närheten av Shells bensinstation vid E18. 
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Kvällslektion i Norrtälje onsdag 15 februari 

Omfattning: 
Förstegsutbildning och teori inför kommande övningar. 
Lektionen leds av krp Johan Valström och är öppen för alla medlemmar i ULv. 

Utrustning och förplägnad: 
Valfri klädsel och anteckningsmateriel. ULv bjuder på enklare förtäring. 

Transport: 
Samling i FOS-huset ”ovanför” Lv 3 f d vakt på Stegelbäcksgatan i Norrtälje kl 1800. 
Lektionen slutar på samma plats senast kl 2015. 

Resor genom egen försorg, t ex med SL/UL bussar från/till: 

Hemort Resa till Norrtälje Hemresa från Norrtälje 
 Avgång buss Ankomst G 4 Avgång G buss Ankomst 
Täby hpl "RNT" 5 676 kl 1703 1751 676 kl 2032 2116 
Rimbo 677 kl 1714 1740 677 kl 2032 2058 
Hallstavik 641+676 kl 1643 1750  ”  i Rimbo 639 2157 
Åkersberga stn 620 kl 1635 1748 621 kl 2043 2132 
Bergshamra hpl 
”Mora vägskäl” 

620 kl 1727 1748 621 kl 2043 2058 

Älmsta 636+676 kl 1635 1720 676+637 kl 2113 2200 
 

Kommande verksamhet 

 Kvällslektion i Norrtälje onsdag 14 mars. 

 Helgövning på Väddö fredag 23 – söndag 25 mars. 

Boka redan nu i almanackan – mer information kommer i kursordern för mars. 

 
Välkommen! 

                                                      
4 G = SL/UL hållplats ”Gustavslund” i Norrtälje, ca 5 min promenad från Lv 3 f d vakt på Stegelbäcksg. 
5 RNT = SL hållplats "Roslags Näsby trafikplats", i närheten av Shells bensinstation vid E18. 


