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Luftvärnsförbundet
– en del av Försvarsutbildarna

Ungdomsavdelning - ULv

KURSORDER OKTOBER 2012
Helgövning för alla på Väddö fredag 5 – söndag 7 oktober
Omfattning och förläggning:
Patrull-, terräng- och förläggningstjänst samt fysisk träning (enkel). Logi en natt inomhus på
logement1 och en natt i försvarets tält med vedkamin. Preliminärt sker även utlämning av militär
låneutrustning till nya medlemmar, men i nuläget har Väddöförrådet brist på fältuniformer.
Utrustning, förläggning och förplägnad:
 Fältuniform (eller i väntan på denna; motsvarande civila oömma friluftskläder), handskar,
regnkläder, tröja, sockor och varma underkläder, samt helst även sovsäck och termos.
 Konservöppnare, tändstickor, klocka, ficklampa, penna, anteckningsbok, synål och tråd,
hygienutrustning, toarulle, plåster, samt eventuella mediciner.
 Heltäckande kläder och skor för idrott utomhus, samt badlakan, tvål, schampo och ombyte.
 Matsäck som ej kräver kylförvaring för kvällsmål fredag. ULv svarar för lördag frukost,
lunch, middag och kvällsmål, samt för söndag frukost och lunch.2
Om du har (t ex äldre medlemmar med lånad militär utrustning) medför även:
 Ryggsäck, liggunderlag, vattenflaska, kokkärl, enmanskök, t-sprit, bestick, kåsa och första
förband.
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 (Lvbyn) ankomst och samling fredag kl 2000, avfärd söndag kl 1300.
Anslutningsresor 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.
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Sängkläder finns till utlåning på logementen och behöver inte medföras.
Medför egna konserver (motsv.) om du är allergisk mot standardlivsmedel.

Ny adress från 120913:
Lv-förbundet, ULv
Box 27019
102 51 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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Kvällslektion i Norrtälje för de äldre onsdag 3 oktober
Omfattning:
Ledarskapsutbildning med orderträning inför kommande övningar. Lektionen leds av instr
Johan Valström och är öppen för Fk–Lk2 (de som erhållit minst en "romb").
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 2040. 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.

Höstlovskurs i Halmstad för de äldre tisdag 30/10 – fredag 2/11
Försvarsutbildarna och Luftvärnsregementet (Lv 6) arrangerar en ungdomskurs i Halmstad med
tema luftvärn under höstlovet tis 30/10 – fre 2/11. Kursen är öppen för Fk–Lk2 (de som erhållit
minst en "romb") enligt separat inbjudan. OBS – ansökan in senast fredag 12 oktober!

Nya medlemmar, register, adressändring och kommande verksamhet
Nya medlemmar hälsas välkomna till ULv! En utskrift från medlemsregistret bifogas. Kamrater
som eventuellt saknas på listan är oregistrerade, och behöver därför snarast skicka in en
medlemsansökan till ULv.
Luftvärnsförbundets kansli och ULv har ny adress enligt sidfoten på sidan 1. Detta eftersom
frivillighuset på K 1 i Stockholm skall rivas. Plats för nya kanslilokaler e s o.
I kursordern för november kommer mer information och kallelse till:
 Kvällslektion ons 7 nov i Norrtälje.
 Helgövning för alla fre 9 – sön 11 nov, preliminärt på Livgardet i Kungsängen med tema
vapentjänst och skytte.

Välkommen!

