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Kn Börje Lantz: 
0176-161 75, 
0703-793 342. 
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0703-265 873 

E-post: 
ulv@forsvarsutbildarna.se 
Internet: 
www.forsvarsutbildarna.se/ulv  

 

Information om Lv-förbundet och ULv 
Luftvärnets befälsutbildningsförbund - till vardags Luftvärnsförbundet - verkar för ett starkt 
och effektivt Svenskt luftvärn och är en del av den frivilliga försvarsorganisationen Svenska 
Försvarsutbildningsförbundet / Försvarsutbildarna. 
 
Luftvärnsförbundets ungdomsavdelning - ULv - är verksam i Roslagen. Vår verksamhet sker i 
huvudsak på uppdrag och finansiering från Försvarsmakten men vi har också egna 
föreningsaktiviteter. Alla försvarsvänner som fyllt 15 men inte 21 år är välkomna att ansöka om 
medlemskap i ULv! Vi har inga antagningsprov, men för att få delta i vår militära verksamhet 
behöver du vara en fullt frisk svensk medborgare med normal kondition. Är du under 18 år så 
krävs också målsmans skriftliga godkännande av din medlems- och kursansökan. Kontakta oss 
om du har frågor kring kraven. ULv grundkurs för nya medlemmar startar årligen i augusti. 
 
ULv aktiviteter under höstterminen 2014 
 23 aug lör: rekryteringsförevisning i Norrtälje. 
 3 sep ons: kvällslektion i Norrtälje för de äldre (Fk-Lk2). 
 5-7 sep: helgövning på Väddö för alla. 
 1 okt ons: kvällslektion i Norrtälje för de äldre (Fk-Lk2). 
 3-5 okt: helgövning på Väddö för alla. 
 Höstlovet: central luftvärnskurs på Lv 6 i Halmstad för de äldre (Fk-Lk2). 
 28 okt tis (höstlov): uniformsutlämning vid Amf 1 på Berga för grundkursen (Gk). 
 1 nov lör: skytte vid Hacksjöbanan i Tullinge för de äldre (Fk-Lk2). 
 12 nov ons: kvällslektion i Norrtälje för de äldre (Fk-Lk2). 
 14-16 nov: helgövning på Väddö för alla. 
 13 dec lör: terminsavslutning i Norrtälje för alla 

Datumen ovan är preliminära, och även andra aktiviteter kan tillkomma. Kursorder med 
detaljinformation om ULv aktiviteter m.m. utsänds månadsvis som pappersutskrift i kuvert till 
medlemmarna. 
 
ULv verksamhet 
För dig mellan 15 och 20 år erbjuder ULv intressanta och spännande aktiviteter, naturupplevelser 
och nya kompisar. I vår verksamhet får du möjlighet att både lära dig mer om praktiska saker 
och hur det är att vara ledare i en grupp. Vår ungdomsverksamhet är också en bra inkörsport för 
dig som är intresserad av försvarets verksamhet. 

ULv bedriver militär ungdomsverksamhet ca en helg i månaden, med bland annat: 
luftvärnstjänst, skytte på bana och i fält, radioutbildning, övernattning i tält, orientering med 
karta och kompass, överlevnad, fältidrott, sjukvård och åtgärder vid olyckor, skydd mot CBRN- 
och brandstridsmedel samt information om Försvarsmakten och dess yrken m.m. 



ULv utskrift_ulv_14ht Sida 2 (2) 
 

 

 
Verksamheten syftar främst till att erbjuda ungdomar en meningsfull fritidssysselsättning med 
hög kvalitet under ledning och ansvar av välutbildade ledare. Försvarsutbildarnas 
ungdomsverksamhet omfattar utbildning, tävlingar och föreningsaktiviteter. Under 
Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet förekommer utbildning på vapen. Vi följer 
Försvarsmaktens rigorösa bestämmelser avseende skjututbildning för ungdomar. 

Resor till och från ULv 
Medlemskap i ULv är kostnadsfritt, men du får själv 
svara för dina resor t o r samlingsplatsen. Vilken för 
det mesta är vid Norrtälje busstation. Därifrån åker 
vi sedan ofta till Väddö skjutfält i abonnerad buss 
från Fridströms busstrafik: www.fridstrombuss.se 

Bor du i Roslagen, Stockholm, Danderyd, Täby, Vallentuna eller Österåker så är det lätt att åka 
buss till, inom och från Norrtälje. Se linjer och tidtabeller på: www.sl.se 

ULv utbildning och kurser 
ULv utbildning är indelad i fyra kurser; grundkurs (Gk), fortsättningskurs (Fk) samt ledarkurs 1 
och 2 (Lk1, Lk2). Efter godkänd kurs om minst 80 utbildningstimmar under ett utbildningsår 
(höst+vår) får man som kursbevis ett nytt tygmärke med ökat antal "romber" till vänster ärm på 
uniformen. Efter godkänd: Gk - 1 romb, Fk - 2 romber, Lk1 - 3 romber, Lk2 - 4 romber. 
Utbildningen genomförs vanligen som gemensamma helgövningar ca en gång i månaden, samt 
ibland som dagsövningar, kvällslektioner och studiebesök m.m. Omfattningen i utbildnings-
timmar är ca 18h för en helgövning fre-sön, 15h för en helgövning lör-sön, 6h för en dagsövning, 
och 3h för en kvällsövning. Det finns också möjlighet att få delta i centrala veckokurser över 
hela landet om ca 40h/vecka på skolloven. Utbildningen är helt frivillig och kostnadsfri. 

Utrustning 
Gemensam utrustning får du låna vid varje övningstillfälle. Uniform och viss annan personlig 
utrustning får du låna och förvara hemma. Utrustningen hämtas från serviceförrådet på Väddö 
skjutfält, alternativt vid Berga eller Kungsängen. Du kan själv besöka förrådet under kontorstid 
på vardagar. Ring alltid i förväg och kontrollera att det är öppet just den dag och tid som du vill 
komma. Telefon till förrådet på Väddö: 0176-785 78. Om du slutar i ULv så är du själv ansvarig 
för att din lånade militära utrustning omgående återlämnas komplett och vårdad till förrådet. 

Under en helgövning behöver du vanligen ha med dig: 1 

 Fältuniform med första förband, hörselproppar, namnbricka och handskar. 
 Ryggsäck, liggunderlag, värme- och regnställ, sovsäck, tröja, sockor, vantar, varma 

underkläder, vintermössa och ombyte. Packa vattentätt i plastpåsar inuti ryggsäcken! 
 Klocka, ficklampa, penna, anteckningsbok, synål och tråd, toapapper, plåster, samt 

eventuella mediciner. Utrustning för hygien och dusch: rakdon, tvål, schampo och badlakan. 
 Fylld vattenflaska och termos med varmdryck. Enmanskök, t-sprit, matbestick, kåsa, 

konservöppnare, tändstickor och soppåse. 
 Matsäck (ej kylvaror) för kvällsmål fredag och lördag, samt för frukost lördag och söndag. 

Vi svarar för lördag lunch och middag, samt för söndag lunch. Medför egna konserver 
(motsv.) om du är allergisk mot standardlivsmedel. Eller kontakta kursledningen, specialkost 
kan dock endast ordnas i enstaka undantagsfall. 

 Ibland, se kursordern: en separat väska med heltäckande kläder och skor för idrott utomhus. 
 
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! 

                                                      
1 Alternativt motsvarande oömma civila friluftskläder i väntan på lån av personlig militär utrustning. Vi har 
första förband och hörselproppar i reserv. Den som saknar enmanskök får laga mat hos en kamrat. 


