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Luftvärnsförbundet
– en del av Försvarsutbildarna

Ungdomsavdelning - ULv

KURSORDER JUNI 2014
Fanvakt i Stockholm på Nationaldagen fredag 6 juni
Omfattning:
ULv representerar Lv-förbundet med en fanvakt under firandet av Nationaldagen i Stockholm.
Ett ”festtåg” (fanparad) marscherar från Kungsträdgården kl 1700 till Skansen för en ceremoni i
närvaro av kungahuset, stats- och försvarsledningarna m fl. Ceremonin sänds även i tv.
Utrustning och förplägnad:
Legitimation, fältuniform m/90 med fältjacka, fältmössa m/90 (kamouflage), svarta kängor,
1:a förband, regnställ. Uniform och kängor, liksom hår och skägg, skall vara välvårdade och
representativa för Lv-förbundet och Försvarsmakten! Lv-förbundet bjuder på förplägnad.
Anmälan senast måndag 2 juni:
Anmälan senast måndag 2 juni till vaktchefen: johan.valstrom@forsvarsutbildarna.se
(eller undantagsvis via mobiltelefon 0703-265 873). Antalet deltagare är begränsat, e-besked om
antagning (eller ej) ges senast onsdag 4 juni.
Förövning för fanförarna torsdag 5 juni:
Ceremonin på Skansen förövas torsdag 5 juni kl 1900. Lv-förbundssekreteraren1 möter med bil
utanför huvudingången till Östra station (SL hållplats ”Tekniska högskolan”) kl 1815. Samt
svarar för förplägnad och återtransport dit efter förövningen. Utrustning: civila kläder.
OBS ovan gäller endast förste och andre fanförare  övrig träning sker på K 1 under fre em!
Transport och vägbeskrivning för fredag 6 juni:
Samling vid Lv-kansliet på första
våningen i östra flygelns södra del i
K 1 kasern i Stockholm kl 1330.1
K 1 är ”pricken” på skissen t h. Följ
Valhallavägen från T/Ö2 till Stadion
och därefter Lidingövägen till
kasernvakten i valvet på nr 28.
Visa legitimation i vakten och anmäl att du tillhör Luftvärnsförbundet.
Verksamheten slutar på Skansen i Stockholm cirka kl 2000 både 5 och 6 juni.
VÄND!
1
2

Lv-förbundssekr nås via e-post michael.reberg@forsvarsutbildarna.se eller mobitel 0703-006 004.
T/Ö = SL hållplats ”Tekniska högskolan” = Östra station i Stockholm; ca 15 min promenad till K 1.
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Utnämningar, godkända kurser och nya ”romber”
Oscar Elfving har efter sex års goda insatser som ungdom i ULv avtackats med en bok signerad
av kurschefen.
John Petersson har som sporre till fortsatt goda insatser erhållit en gåva från Luftvärnsförbundet.
Johan Hellström har utsetts till bäste elev i ULv och erhållit en gåva från Knut Ekebols
ungdomsfond.
Nedanstående medlemmar i ULv har genomfört godkända kurser under utbildningsåret 13/14
och befordrats med ”romber”. Förbundsmärket med rätt antal romber sys fast på vänster ärm
6 mm under Svenska flaggan, vars överkant skall sitta 3 cm från axelsömmen på fältjacka 90.
4 romber, godkänd ledarkurs 2 (Lk 2):
Oscar Elfving3, John Pettersson4, Johan Hellström,
Markus Jonasson. (2)
3 romber, godkänd ledarkurs 1 (Lk 1):
David Bernström, Mathias Hjertner-Bjälkestrand,
Victor Jansson, Sebastian Klaar, Sebasthian Schwab. (5)
2 romber, godkänd fortsättningskurs (Fk):
Patrik Borelid, Elias Ekekihl, Leo Forsberg, Felix Forsell,
Johannes Inestal5, Lucas Jacobsson Falcon,
Sebastian Lazzarin, Niklas Persson, Alfred Pålsson Höök,
Axel Svanfelt, William Östin. (11)
1 romb, godkänd grundkurs (Gk):
Philip Back Aréén, Erik Bingselius, Erik Bjelkelöv, Fredrik Björkman, Richard Forsling,
Anton Holmgren, Jenny Karlsson, Joar Linde Neveling, Johan Lundqvist, Fredric Mark,
Filip Nilsson, Linnea Norlin, Niclas Persson, Fredrik Pousette, Björn Rolander,
Tobias Wallström, Jacob Wrase. (17)

Registrerad närvaro och kommande verksamhet
Med denna kursorder bifogas en uppdaterad förteckning över registrerade utbildningstimmar
hittills under utbildningsåret 13/14. 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 23 augusti.
Eventuellt genomförs också en aktivitet under sommaren för ULv medlemmar. Mer information
kommer i kursorder och hos ULv på Internet: www.forsvarsutbildarna.se/ulv
Kursledningen önskar samtliga en skön sommar!
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Oscar Elfving genomförde även godkänd Lk 2 under utbildningsåren 11/12 och 12/13.
John Pettersson genomförde även godkänd Lk 2 under utbildningsåret 12/13.
5
Johannes Inestal har genomfört godkänd Fk efter invärdering av utbildning i Sjövärnskåren.
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