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Luftvärnsförbundet
– en del av Försvarsutbildarna

Ungdomsavdelning - ULv

KURSORDER JULI 2013
Sommaraktivitet i Norrtälje lördag 20 juli
Omfattning:
Paintball vid Frötuna strax utanför Norrtälje.1 ULv bekostar 500 färgbollar med drivgas per
person samt hyra av "vapen", overaller, mössor och godkända skyddsmasker som täcker ögon,
öron och ansikte. Efteråt vidtager dusch, grill och samkväm vid f d Lv 3 mäss "Offenciven".2
Utrustning:
 Oömma civila kläder och skor som "tål" eventuella färg-, gräs- och smutsfläckar. (Ej m/90)
 Legitimation, namnbricka, första förband, fylld vattenflaska, klocka och anteckningsmtrl.
 Badlakan, tvål och schampo samt ombyte till rena civila kläder före mässbesöket.
Förplägnad:
ULv svarar för middag i form av grillmat med läsk/saft. I övrigt eget medfört.
Transport:
Samling vid Norrtäljes södra infart på busshållplats "Campus Roslagen" kl 1240.
Därifrån gemensam förflyttning till Frötuna, och sedan till "Offenciven" på Lv 3 f d område där
verksamheten slutar senast kl 1900.
Resor genom egen försorg. Se t ex www.sl.se för bussar till hållplats ”Campus Roslagen” och
hem från "Gustavslund" (ca 10 min promenad från "Offenciven").

Bildkälla: Roslagens Paintball på Internet enligt sidfoten nedan.

VÄND!
1
2

Roslagens Paintball: http://www.roslagenspaintballpark.se/
Offenciven: http://www.lv3.se/oc/ (Bortse från falsk "pop-up" om att du är en vinnare p g a 1 000 000…)
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Uppdaterad närvaro och kommande verksamhet
Med denna kursorder bifogas en uppdaterad förteckning över registrerade utbildningstimmar
under utbildningsåret 12/13. Kontrollera att dina uppgifter stämmer – om inte, kontakta
kursledningen i första hand via e-post: ulv@forsvarsutbildarna.se
Höstens verksamhet startar med rekryteringsförevisning i Norrtälje lördag 24 augusti enligt
bifogad inbjudan. Lämna gärna inbjudan till lämpliga kamrater som uppfyller kraven och vill
börja i ULv! Eller hänvisa dem till ULv på Internet enligt nedan.


24 augusti lör: rekryteringsförevisning i Norrtälje.3



4 september ons: kvällslektion i Norrtälje för Fk-Lk2.



6-8 september: helgövning på Väddö.



2 oktober ons: kvällslektion i Norrtälje för Fk-Lk2.



4-6 oktober: helgövning på Väddö.



Höstlovet: central luftvärnskurs på Lv 6 i Halmstad för Fk-Lk2.



13 november ons: kvällslektion i Norrtälje för Fk-Lk2.



15-17 november: helgövning på Väddö.



14 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!
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Ett fåtal medlemmar i ULv behövs som funktionärer i förevisningen lördag 24/8 kl 09-14. E-anmälan
senast onsdag 21/8 till: ulv@forsvarsutbildarna.se
Även du som sedan i våras redan är ny medlem i ULv bör delta vid förevisningen lördag 24/8 kl 11-13.

