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Centrala ungdomskurser på höstlovet 2015 

Luftvärn och teknik i Halmstad måndag 26  fredag 30 oktober 

 

Kurskod: ?  Vecka 44.  http://www.forsvarsmakten.se/lv6 

Kursen genomförs vid Luftvärnsregementet (Lv 6) och Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) 
i Halmstad. Den ger ett unikt tillfälle att få inblick i verksamheten på Lv 6 och FMTS samt vad 
det innebär att tjänstgöra i Försvarsmakten. 

Du kommer att bo på logement och vara aktiv under hela kursen inkl. kvällarna med bl a 
studiebesök, idrott, prova på olika militära aktiviteter, yrkesinformation, information om 
utlandstjänstgöring samt luftvärnsmateriel och fordon som finns inom Försvarsmakten. 
Antagna elever får mer detaljinformation om program, tider och utrustning efter 15/10. 

Kursch är Anders Folkesson tel 0706-752 441 alt. anders.folkesson@forsvarsutbildarna.se 

Biljetterna för resorna t o r Halmstad måste köpas i god tid av Lv-förbundet och är inte möjliga 
att återinlösa eller omboka. Dessutom är de tämligen dyra och tas ur samma budget som ULv 
övriga verksamhet. Därför är det särskilt viktigt att du endast anmäler dig till kursen om du är 
säker på att kunna delta. Beroende på tillgången av lämpliga färdmedel för rimlig kostnad kan 
resan till Halmstad eventuellt komma att genomföras redan under söndag 25 oktober. 

Militärtolk i Uppsala onsdag 28  fredag 30 oktober 

Kurskod: 19719.  Vecka 44.  http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/ 
forsvarsmaktens-underrattelse-och-sakerhetscentrum-fmundsakc/tolkskolan/ 

Kursen syftar till att ge dig en inblick i utbildningen till specialistofficer och militär-
tolk. Du kommer att på ett realistiskt och autentiskt sätt få språkutbildning i ett av de 

 

språk som man utbildar i på Försvarsmaktens Tolkskola i Uppsala. 

Utbildningen kommer även att innehålla praktiska moment där du får praktisera nyvunna 
kunskaper. I kursen medverkar även personal som genomfört Tolkskolan och berättar om sina 
erfarenheter. Det krävs inga förkunskaper i det aktuella språket, men en vilja att lära och ett 
intresse för språk kommer att hjälpa dig i utmaningen. 

Kursch är Lars Hammarström tel 0704-297 593 alt. lasse.hammarstrom@telia.com 
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Yrkesofficer på Karlberg i Stockholm måndag 26  fredag 30 oktober 

 

Kurskod: C 19723.  Vecka 44. 
http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/militarhogskolan-karlberg/ 

Vad innebär det att läsa till och tjänstgöra som officer? Nu har du möjligheten att delta på en 
ungdomskurs där du får veta mer om officersyrket och dess grundläggande utbildning! 

Försvarsutbildarna erbjuder tillsammans med Försvarsmakten en introduktion och unik inblick i 
officersutbildningen vid Militärhögskolan Karlberg. Under kursen kommer du att bo vid slottet 
Karlberg i Stockholm / Solna och få träffa kadetter ur officersprogrammet. Lärare kommer ur 
Försvarshögskolan, vilka till vardags utbildar blivande officerare i ämnena: Krigsvetenskap, 
Militärteknik, Ledarskap, Fysiskt stridsvärde respektive Språk. 

Deltagarna ska minst ha fyllt 17 år, vara elev vid ett program i gymnasieskolan som ger allmän 
högskolebehörighet, lägst ha betyg E i idrott och vara fullt friska. 

Kursch e s o. Försvarsutbildarnas kansli: tel 08-587 742 20 alt. info@forsvarsutbildarna.se 

Förmåner, förkunskaper, ansökan och antagning 

Resor, utrustning, mat och logi är kostnadsfria för deltagarna. Vilka måste ha genomfört minst 
ett godkänt kursår (fd Gk) och erhållit minst en ”romb”. Kursen på Karlberg om yrkesofficer har 
dessutom ytterligare antagningskrav enligt ovan. 

För dig som inte har fyllt 18 år krävs även målsmans godkännande och underskrift på ansökan 
(till alla kurserna). Du kan söka till flera kurser, använd då en ansökningsblankett per kurs. 

Besked om antagning eller ej ges direkt till de sökande från respektive kursarrangör, och inte via 
ULv ordinarie kursledning eller Lv-förbundets kansli. Du svarar själv för att lämna återbud till 
berörda arrangörer om du får förhinder eller blir antagen till mer än en kurs. 

Ansökan måste vara Lv-förbundets kansli tillhanda på adress som nedan senast: 

 1 oktober för luftvärnskursen i Halmstad. 

 22 september för tolkkursen i Uppsala. 

 24 september för officerskursen på Karlberg. 

 
 
Lv-förbundet 
Box 27019 
102 51 Stockholm 
 
Välkommen med din ansökan! 
 
 
Michael Reberg 
Förbundssekreterare 
 



 

Datum:  
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Lv-förbundet 
Box 27019 
102 51 Stockholm 

Tel 08-664 71 89 E-post: lv@forsvarsutbildarna.se 
Internet: 
www.forsvarsutbildarna.se/lv 

 

Ansökan till ungdomskurs på höstlovet 2015 
 
Ansökan avser kurs (kod, benämning och plats): * 
 
 
 
Personnr (med de fyra sista kontrollsiffrorna): 
 
 

Antal "romber": 

 
Förnamn: 
 
 

Efternamn: 

 
Gatuadress (motsv): 
 
 
 
Postnr: 
 
 

Postadress: 

 
Tel hem (eller målsmans mobil för omyndig): 
 
 

Mobiltel (egen): 

 
E-post (egen): 
 
 
 
Gäller endast för 
kursen på Karlberg om 
officer: 

Gymnasieprogram: Senaste betyg i Idrott: 

 
Härmed anmäler jag mig, försäkrar att jag är fullt frisk svensk medborgare * och godkänner att mina 
personuppgifter ovan registreras. 
 
 
 Se meddelande på baksidan (t ex om matallergi). Sökandens underskrift (namnteckning) 
 
↓ Anmälan för omyndig enligt ovan bestyrks och godkänns (målsmans underskrift och textat namn) ↓ 
 
 
 
 
* För att få delta i vår militära verksamhet behöver du vara svensk medborgare och fullt frisk. 

Yttrande från Lv-förbundet: 
 
 
            Michael Reberg 
            Förbundssekreterare 


