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Luftvärnsförbundet
– en del av Försvarsutbildarna

Centrala ungdomskurser sommaren 2016
Specialist- och reservofficer, i Halmstad lördag 11 − torsdag 16 juni
Kurskod: C 19722. Vecka 24.
http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/militarhogskolan-halmstad/
Försvarsutbildarna bjuder, i samarbete med Militärhögskolan (MHS) i Halmstad, in dig till en
spännande sommarkurs på temat Specialist- och reservofficer.
Du får under kursveckan testa på hur det kan vara att läsa till reservofficer (inriktning
specialistofficer), genom olika moment och utbildningspass. Dessutom får du veta mer om vad
det innebär att tjänstgöra som reservofficer. Kursen sker i nära samarbete med MHS Halmstad
med så väl dess lärare som elever.
Förkunskapskrav: minst tre (3) romber.

Tjänstegrenar "sommar", i Falsterbo fredag 17 − torsdag 23 juni
Kurskod: C 19701. Vecka 24-25. http://www.falsterbokursgard.com/
Kursen ger inblick i några olika tjänstegrenar inom Försvarsmakten, bl a:
•
•
•
•
•

Stridsfordonstjänst med pansarterrängbil 360 och stridsfordon 90.
Skydd mot CBRN-stridsmedel.
Spaningstjänst och överlevnad samt förflyttning till fots med olika moment.
Försvarsmedicin och koktjänst.
Sjötjänst med vedettbåt.

Förkunskapskrav: minst en (1) romb.

Överlevnad, på Väddö lördag 18 − torsdag 23 juni
Kurskod: C 19706. Vecka 25. http://www.forsvarsutbildarna.se/vaddo
Utbildningsbevis SERE A erhålls efter genomförd och godkänd utbildning om bl a:
•
•
•
•

Ätliga växter och hur man tillagar dem.
Hur man renar vatten.
Hur man bygger skydd för övernattning och gör upp eld utan tändare/tändstickor.
Hur man kan göra fiskeredskap av det naturen bjuder.

Förkunskapskrav: minst en (1) romb.
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Militärtolk, i Halmstad / Tylebäck söndag 26 − torsdag 30 juni
Kurskod: C 19719. Vecka 26. http://www.tyleback.com/
Du får prova på hur det kan vara att läsa till specialistofficer/militärtolk.
Du kommer att på ett realistiskt och autentiskt sätt få språkutbildning i ett av de språk som man
utbildar i på Tolkskolan. I kursen medverkar även personal som genomfört utbildning vid
Tolkskolan och berättar om sina erfarenheter. Utbildningen kommer även att innehålla praktiska
moment där du får praktisera nyvunna kunskaper.
Förkunskapskrav: vilja att lära och intresse för språk.

Fjällkurs, i Ånn söndag 31 juli − fredag 5 augusti
Kurskod: C 19710. Vecka 31. http://campann.se/
I kursen ingår bl a:
•
•
•

Kunskap om- och färdighet med lämplig utrustning för ödemarks- och fjällterräng.
Färdighet i fjällorientering med kartläsning, vägval och planering av dagsetapp.
Kunskap om fjällgeologi, växter och djurliv i fjällterräng samt "fjällvett".

Förkunskapskrav: minst en (1) romb.

Förmåner, förkunskaper, ansökan och antagning
Resor, utrustning, mat och logi är kostnadsfria för deltagarna.
OBS förkunskaperna till respektive kurs! Du som i nuläget inte uppfyller förkunskaperna får
ändå söka, och kan bli antagen om du före kursstart erhållit tillräckligt många "romber".
För dig som inte har fyllt 18 år krävs även målsmans godkännande och underskrift på ansökan.
Använd en (1) blankett per kurs om du vill söka till flera.
Besked om antagning eller ej ges direkt till de sökande från respektive kursarrangör, och inte via
ULv ordinarie kursledning eller Lv-förbundets kansli.
Ansökan måste vara Lv-förbundets kansli tillhanda på adress
som nedan senast fredag 8 april!
Lv-förbundet
Box 27019
102 51 Stockholm

Välkommen med din(a) ansökan/ansökningar!

Michael Reberg
Michael Reberg
Förbundssekreterare

Datum:
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Luftvärnsförbundet
– en del av Försvarsutbildarna

Ansökan till ungdomskurs sommaren 2016
Kurskod och kursbenämning: *

Kursplats och vecka: *

Personnr (med de fyra sista kontrollsiffrorna):

Förnamn:

Antal "romber":

Efternamn:

Gatuadress (motsv.):

Postnr:

Postadress:

Tel hem (eller målsmans mobil för omyndig):

Mobiltel (egen):

E-post (egen):

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
Lv-förbundet
Box 27019
102 51 Stockholm

Tel 08-664 71 89

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

