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Luftvärnsförbundet
– en del av Försvarsutbildarna

Ungdomsavdelning - ULv

KURSORDER APRIL 2016
Helgövning för alla, på Väddö fredag 22 – söndag 24 april
Omfattning (18 h) och förläggning:
Överlevnadsutbildning (strapatsövning) med tillämpade moment och patrulltjänst m.m.
Logi i överlevnadsbivack.
Utrustning1 och förplägnad:
 Fältuniform med första förband, 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 och lätt utrustning för daglig fälthygien.
 Fylld vattenflaska och termos. Enmanskök, t-sprit, matbestick, kåsa, konservöppnare,
tändstickor och soppåse.
 En separat väska eller påse med utrustning för dusch i slutet av övningen: rakdon, tvål,
schampo, badlakan och ombyte.
 ULv svarar för all mat. Eventuell egen medförd förplägnad kommer att samlas in, och
återlämnas först i slutet av övningen.
Transport  abonnerad buss från ”Fridströms AB” går t o r Väddö från/till:
1. Rimbo (busstationen, längst in mot badhuset) avfärd fredag kl 1845, åter söndag ca 1415.
2. Finsta (SL/UL hållplats ”Finsta station”) avfärd fredag kl 1850, åter söndag ca 1410.
3. Norrtälje (busstationen, längst in mot ICA) avfärd fredag kl 1915, åter söndag ca 1345.
4. Svanberga (SL hållplats ”Svanberga affär”) avfärd fredag kl 1925, åter söndag ca 1335.
5. Söderbykarl (SL hållplats ”Söderbykarl kyrka”) avfärd fredag kl 1930, åter söndag ca 1330.
6. Älmsta (väg 283 norrgående vid busstationen) avfärd fredag kl 1945, åter söndag ca 1315.
7. Väddö skjutfält (Lvbyn) ankomst och samling fredag kl 2000, avfärd söndag kl 1300.
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Alternativt motsvarande civila persedlar för dig som har brister i utrustningen från Försvarsmakten.

Lv-förbundet, ULv
Box 27019
102 51 STOCKHOLM

Sg Johan Valström
tel 0703-265 873.
Kn Börje Lantz
tel 0703-793 342.

E-post:
ulv@forsvarsutbildarna.se
Internet:
www.forsvarsutbildarna.se/ulv
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Kvällslektion för alla, i Norrtälje onsdag 13 april kl 1800-2040
Omfattning (3 h), utrustning och förplägnad:
Försvarsinfo om den senaste tidens terrorism i Europa. Lektionen är öppen för alla medlemmar i
ULv. Valfri klädsel och anteckningsmateriel. ULv bjuder på enklare kvällsfika.
Transport:
Samling i FOS-huset, ”ovanför” f d Lv 3 vakt i Stegelbäcksgatans förlängning kl 1800.
Lektionen slutar på samma plats senast kl 2040. Resor genom egen försorg. Se t ex www.sl.se
för bussar till/från hållplats ”Gustavslund” i Norrtälje. Ca 5 min promenad från FOS-huset.

Kommande verksamhet
Försvarsutbildarna arrangerar centrala ungdomskurser under sommaren enligt tidigare utsänd
inbjudan, vilken även finns hos ULv på Internet (www.forsvarsutbildarna.se/ulv), med tema:






Specialist- och reservofficer, i Halmstad & Skillingaryd lördag 11 – torsdag 16 juni.
Tjänstegrenar, i Falsterbo fredag 17 – torsdag 23 juni.
Överlevnad, på Väddö lördag 18 – torsdag 23 juni.
Militärtolk, i Halmstad / Tylebäck söndag 26 – torsdag 30 juni.
Fjällkurs, i Ånn söndag 31 juli – fredag 5 augusti.

OBS ansökan in senast fredag 8 april till Lv-förbundskansliet!
Även Försvarsmakten arrangerar ungdomskurser i sommar, se inbjudan under:
http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/ungdomsverksamhet/sommarkurser/
I kursordern för maj kommer mer info och kallelse till ULv:
 Helgövning på Väddö, preliminärt 27-29/5.
 Förevisning för anhöriga, preliminärt vid Lvbyn på Väddö söndag 29/5.
Välkommen!

