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Luftvärnsförbundet
– en del av Försvarsutbildarna

Ungdomsavdelning - ULv

KURSORDER DECEMBER 2012
Terminsavslutning för ALLA i Norrtälje lördag 15 december
Omfattning:
 Studiebesök vid luftvärnsmuseet på f d Lv 3. Se Internet: www.lv3.se/mus
 Bildvisning m.m, byte av julklappar värda ca 50 kr anonymt via "tomten" (frivilligt).
Utrustning, förplägnad och transport:
Valfri klädsel, anteckningsmateriel och vapenbevis (för bestyrkan). Julklapp värd ca 50 kr för
byte (frivilligt). ULv bjuder på eftermiddagsfika.
Samling i Lv-museet på August Strindbergs gata 2 i Norrtälje (se skiss nedan) kl 1300.
Avslutning sker vid FOS-huset ”ovanför” Lv 3 f d vakt på Stegelbäcksgatan senast kl 1530.
Resor genom egen försorg. Se t ex www.sl.se för bussar till hållplats ”Campus Roslagen” och
hem från "Gustavslund". Ca 5 min promenad från Lv-museet respektive FOS-huset i Norrtälje.

Uniformsutrustning
En kopia på ULv utrustningslista och packningsplan för
ryggsäcken bifogas. Förbundsmärket med rätt antal romber sys
fast på vänster ärm 6 mm mitt under Svenska flaggan, vars
överkant ska sitta 3 cm från axelsömmen på fältjacka 90.
Nya medlemmar som inte deltog i uniformsutlämningen den 10
november kan själva besöka förrådet. Kontakta dock först
kurschefen enligt nedan, och sedan förrådet på Väddö skjutfält
via telefon 0176-785 78 för att boka tid!
VÄND!
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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Passa gärna på under jullovet att inventera, tvätta och vårda din lånade uniformsutrustning.
Kontrollera att allt är helt och passar, samt att ingenting saknas. Om något behöver bytas eller
om någon ”småsak” fattas så kan du själv besöka förrådet på Väddö. Närmaste busshållplats är
"Rangarnö" ca 2,5 km från förrådet. Se tidtabeller på www.sl.se och boka sedan tid enligt sida 1.
Kontakta kurschefen vid större eller dyrare förluster. Om du slutar i ULv så svarar du själv för
att utrustningen omgående återlämnas vårdad till förrådet! Se även informationen och
bestämmelserna på baksidan av utrustningskortet.

Preliminär verksamhetsöversikt för ULv våren 2013


16 januari onsdag: kvällslektion i Norrtälje.



25-27 januari: helgövning på Livgardet i Kungsängen.



31 januari torsdag: kvällslektion i Norrtälje.



6 februari onsdag: kvällsinformation i Stockholm om läget i Ryssland.



8-10 februari: helgövning på Väddö.



Vinterlovet: centrala ungdomskurser i fjällen för de äldre (Fk--Lk2).1



6 mars onsdag: kvällslektion i Norrtälje.



15-17 mars: helgövning på Väddö.



10 april onsdag: kvällslektion i Norrtälje.



12-14 april: helgövning på Väddö.



17-19 maj: helgövning på Väddö, förövning och förevisning för anhöriga.



5 & 6 juni: förövning och fanvakt vid Nationaldagsfirandet i Stockholm.

Ytterligare aktiviteter, som t ex studiebesök m.m. kan tillkomma utöver ovanstående.
Mer information kommer som vanligt månadsvis i kursorder och hos ULv på Internet:
www.forsvarsutbildarna.se/ulv
Hos ULv på Internet kan du även vid behov korrigera dina personuppgifter (t ex adress, telefon
och e-post) via medlemsinloggningen. Ditt medlemsnummer står på detta brevs adressetikett
(spara ditt nr!), lösenordet är texten medl följd av de fyra sista siffrorna i ditt personnummer,
t ex: medl0293.

Kursledningen önskar samtliga i ULv en god
jul och ett gott nytt år!

1

OBS – anmälan till vinterkurs måste in senast torsdag 6 december till Lv-kansliet!

