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Luftvärnsförbundet
– en del av Försvarsutbildarna

Ungdomsavdelning - ULv

KURSORDER AUGUSTI 2012
Rekryteringsförevisning i Norrtälje lördag 25 augusti
Omfattning:
Förevisning för rekrytering av nya medlemmar till ULv. Se även bifogad inbjudan som postas ut
till 15/16-åringar som bor i Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna och Österåkers kommuner.
Information och inbjudan finns även hos ULv på Internet och via Facebook.
Lämna gärna inbjudan till lämpliga kamrater som uppfyller kraven och vill börja i ULv!
Anmälan:
Ett fåtal medlemmar i ULv behövs som funktionärer i förevisningen. E-anmälan senast onsdag
22 augusti till: ulv@forsvarsutbildarna.se
Utrustning och förplägnad:
 Välvårdad fältuniform med första förband och regnställ.
 Klocka, penna och anteckningsbok.
 ULv svarar för fältlunch.
Transport:
Samling i FOS-huset ”ovanför” Lv 3 f d vakt på Stegelbäcksgatan i Norrtälje kl 0900.
Övningen slutar på samma plats senast kl 1345 (efter avveckling av förevisningen).
Resor genom egen försorg. Se t ex www.sl.se för bussar till/från hållplats ”Gustavslund” i
Norrtälje. Ca 5 min promenad från Lv 3 f d vakt på Stegelbäcksgatan.

VÄND!
Lv-förbundet, ULv
Box 278 03
115 93 STOCKHOLM

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

E-post:
ulv@forsvarsutbildarna.se
Internet:
www.forsvarsutbildarna.se/ulv
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Utmärkelser och uppdaterad närvaro
Oscar Elfving, John Pettersson, Markus Jonasson, Johan Hellström och
Niklas Bergström har genomfört godkänt ”soldatprov” och kommer att
tilldelats Försvarsmaktens märke för detta.
Med denna kursorder bifogas en uppdaterad förteckning över registrerade
utbildningstimmar under utbildningsåret 11/12. Kontrollera att dina
uppgifter stämmer – om inte, kontakta kursledningen i första hand via epost: ulv@forsvarsutbildarna.se
Johan Hellström har högst närvaro och har fått en bok som belöning för detta – vi gratulerar!

ULv program hösten 2012


25 augusti lör: rekryteringsförevisning i Norrtälje.



5 september ons: kvällslektion i Norrtälje.



14-16 september: helgövning på Väddö – OBS nya datum!



29 september lör: dagsbesök vid luftvärnsmuseet i Norrtälje.



3 oktober ons: kvällslektion i Norrtälje.



5-7 oktober: helgövning på Väddö.



7 november ons: kvällslektion i Norrtälje.



9-11 november: helgövning i Kungsängen.



15 december lör: terminsavslutning i Norrtälje.

Andra övningar och studiebesök m.m. kan tillkomma utöver ovanstående. Ytterligare
information kommer som vanligt månadsvis i kursorder och hos ULv på Internet:
www.forsvarsutbildarna.se/ulv

Välkommen!

