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Luftvärnsförbundet
– en del av Försvarsutbildarna

Ungdomsavdelning - ULv

KURSORDER MAJ 2012
Helgövning på Väddö fredag 25 – söndag 27 maj
Omfattning och förläggning:
Förövning och förevisning för anhöriga med kursavslutning m.m. Inbjudan för besökare till
”Luftvärnsförbundets dag” med ULv förevisning bifogas. Förläggning i 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!
 Heltäckande kläder och skor för idrott utomhus, samt badlakan, tvål, schampo och ombyte.
 Fyllda vattenflaskor (försvarets och 1,5 liters pet-flaska), kokkärl, enmanskök, t-sprit,
bestick, kåsa, konservöppnare och tändstickor.
 Matsäck för kvällsmål fredag och frukost lördag. ULv svarar för lördag lunch, middag, och
kvällsmål samt för söndag frukost och lunch i vår kursgård ”Lvbyn”.
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 1600.
2. Finsta (SL/UL hållplats ”Finsta station”) avfärd fredag kl 1850, åter söndag ca 1555.
3. Norrtälje (Lv 3 f d vakt på Stegelbäcksgatan) avfärd fredag kl 1915, åter söndag ca 1530.
4. Svanberga (SL hållplats ”Svanberga affär”) avfärd fredag kl 1925, åter söndag ca 1520.
5. Söderbykarl (SL hållplats ”Söderbykarl kyrka”) avfärd fredag kl 1930, åter söndag ca 1515.
6. Älmsta (väg 283 norrgående vid busstationen) avfärd fredag kl 1945, åter söndag ca 1500.
7. Väddö skjutfält (Lvbyn) ankomst och samling fredag kl 2000, avfärd söndag kl 1445.
Anslutningsresor genom egen försorg, t ex med SL bussar från/till:
Hemort

Utresa fredag
Avgång buss Ankomst G 1
676 kl 1807
1853
621 kl 1722
1813
621 kl 1758
1813

Täby hpl "RNT" 2
Åkersberga stn
Bergshamra hpl
”Mora vägskäl”
Hallstavik
643 kl 1819

Älmsta 1854

Hemresa söndag
Avgång G buss
676 kl 1550
620 kl 1533
620 kl 1533
Rimbo 639 kl 1608

Ankomst
1635
1647
1549
1704
VÄND!

1
2

G = SL/UL hållplats ”Gustavslund” i Norrtälje, ca 5 min promenad från Lv 3 f d vakt på Stegelbäcksg.
RNT = SL hållplats "Roslags Näsby trafikplats", i närheten av Shells bensinstation vid E18.
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Lv-förbundets dag på Väddö söndag 27 maj
Lv-förbundets dag ingår i ULv helgövning på Väddö 25-27 maj enligt ovan. Nedanstående
inbjudan bifogas också i kuvertet med kursordern för överlämning till dina anhöriga och bekanta.
Den finns även att hämta hos ULv på Internet: www.forsvarsutbildarna.se/ulv





Du får information om Luftvärnsförbundet!
Du får se ungdomsavdelningen (ULv) förevisning!
Kom till öppet hus och familjeaktiviteter i vår kursgård Lvbyn!

Samtliga medlemmar, ULv anhöriga, och andra intresserade inbjuds härmed till Lv-förbundets
dag på Väddö. Vi bjuder på buss från Rimbo via Norrtälje och Älmsta tur och retur till Väddö.
Förplägnad finns att köpa till reducerat pris i vår kursgård ”Lvbyn”.
Program:
 0810 SL-buss 676 avgår från Tekniska högskolan i Stockholm, till Norrtälje busstn 0910.
 0845 Abonnerad buss från "Fridströms busstrafik AB" avgår från Rimbo busstation.
 0915 Fridströms buss hämtar besökare vid Norrtälje busstation.
 0940 Fridströms buss hämtar besökare längs väg 283 norrgående vid Älmsta busstation.
 1000 Samling i Lvbyn, kaffe mt (20 kr), information.
 1030-1200 ULv förevisning.
 1200-1300 Gemensam lunch i Lvbyn (60 kr).
 1230-1400 Visning av Lvbyn, familjeaktiviteter och skytte.
 1400-1415 ULv kursavslutning på stranden i Lvbyn.
 1415-1445 Kaffe mt (20 kr).
 1445 Fridströms buss går åter från Lvbyn mot Älmsta – Norrtälje – Rimbo.
Anmälan till förbundskansliet senast onsdag 23 maj. Ange önskemål om bussresa respektive
lunch eller ej (gäller även barn).3
Lvbyn ligger vid Ytterskär i anslutning till Väddö skjutfält. Vägbeskrivning finns på Internet:
www.forsvarsutbildarna.se/vaddo
Varmt välkomna!

ULv kommande verksamhet
Förövning och representation av Lv-förbundet med en fanvakt vid firandet av Nationaldagen i
Stockholm genomförs 5-6/6. Mer information kommer i kursordern för juni. Du kan redan nu
ansöka om att få ingå i fanvakten genom att e-posta till: ulv@forsvarsutbildarna.se
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Du som deltar i ULv helgövn behöver INTE betala för maten eller anmäla dig till Lv-förbundets dag.

