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Luftvärnsförbundet
– en del av Försvarsutbildarna

Ungdomsavdelning - ULv

KURSORDER DECEMBER 2014
Terminsavslutning för ALLA, i Stockholm lördag 13 december
Omfattning, program och förplägnad:
 1015 Samling, inpassering och upprop vid Försvarshögskolan (FHS) i Stockholm.1
 Information om yrken i Försvarsmakten och officersutbildning med olika inriktningar.
 Byte av julklappar värda ca 50 kr anonymt via "tomten" (frivilligt).
 ULv bjuder på lunch, förflyttning till hemlig plats (medför legitimation för gratis entré).
 Klurig patrulltävling inomhus i promenadfart (idrottskläder behövs ej).
 1500 Avslutning vid Östermalmstorg, hemresa.
Utrustning, transport och ledning:
Civil klädsel, legitimation, namnbricka, klocka, penna, anteckningsbok.
Julklapp värd ca 50 kr för byte (frivilligt).
Resor genom egen försorg. Se t ex www.sl.se
Samling utanför Försvarshögskolan (FHS) på Drottning Kristinas väg 37 i Stockholm kl 1015.
FHS är "1" på kartan nedan, ca 400 m promenad från Stockholms östra stn (J) och hpl Tekniska
högskolans (T) utgångar vid korsningen mellan Drottning Kristinas väg och Valhallavägen.

OBS samling utanför FHS huvudentré på nr 37
(ej kanslientrén med kanonerna på nr 31)!

Aktiviteten samordnas av Lv-förbundssekreteraren, övlt Michael Reberg, som passar mobiltel
0703-006 004 under lördagen. Avslutning vid Östermalmstorg i Stockholm senast kl 1500.
1

Information om Försvarshögskolan finns på Internet: www.fhs.se
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Medlemsmatrikel och registrerad närvaro
En uppdaterad medlemsmatrikel bifogas, och nya medlemmar hälsas välkomna till ULv!
Även en förteckning över registrerade utbildningstimmar hittills under hösten bifogas.
Kontrollera att dina uppgifter stämmer – om inte, kontakta kursledningen. I första hand via
e-post: ulv@forsvarsutbildarna.se

Brister i personlig militär låneutrustning från Försvarsmakten
Kursledningen beklagar problemen med stora brister i den personliga militära låneutrustningen
till nya medlemmar. När Försvarsmakten kan lämna ut kompletta utrustningar enligt bifogade
utrustningskort är tyvärr oklart, och ligger utanför vår kontroll. Se även Lv-förbundssekreterarens tidigare e-utsända och här bifogade meddelande i ärendet.
Nya medlemmar som missade utlämningen på Berga den 28 oktober kommer preliminärt att
tilldelas motsvarande utrustning (med brister) under helgövningen på Väddö i januari. Mer
information kommer i kursorder och hos ULv på Internet.

Preliminär verksamhetsöversikt för ULv våren 2015


14 januari onsdag: kvällslektion i Norrtälje.



16-18 januari: helgövning på Väddö.



11 februari onsdag: kvällslektion i Norrtälje.



13-15 februari: helgövning på Livgardet i Kungsängen.



Vinterlovet 2015: centrala ungdomskurser för Fk-Lk2 i Ånn.2



11 mars onsdag: kvällslektion i Norrtälje.



20-22 mars: helgövning på Väddö.



15 april onsdag: kvällslektion i Norrtälje.



24-26 april: helgövning på Väddö.



29-31 maj: helgövning på Väddö, förevisning för anhöriga.



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

Datum kan behöva ändras och 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
Kursledningen önskar samtliga en bra ledighet, en god jul
och ett gott nytt år!
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OBS – ansökan till vinterkurs måste in senast torsdag 4 december till Lv-kansliet!

