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Luftvärnsförbundet
– en del av Försvarsutbildarna

Ungdomsavdelning - ULv

KURSORDER JULI 2016
Sommaraktivitet i Roslagen fredag 15 – lördag 16 juli
Omfattning (12 h) och anmälan:
Förflyttning ca fyra mil med packning i patruller och poängsatta uppdrag/överraskningar
respektive några timmars vila längs vägen. Således samtidigt en fälttävling där bästa patrull
vinner ett vandringspris. Se tips om förberedelser av fötter m.m. i bifogad folder om
Försvarsmaktens "soldatprov." Efter målgång vidtager dusch, mat och samkväm.
OBS - anmälan senast onsdag 13/7 via e-post till: ulv@forsvarsutbildarna.se
Utrustning och förplägnad:
 Fältuniform med första förband och väl ingångna kängor.
 Ryggsäck, handskar, regnställ, liggunderlag, tröja, sockor, ombyte av underkläder och
strumpor, samt helst även sovsäck och termos.
 Klocka, ficklampa, penna, anteckningsbok, synål och tråd, hygienutrustning, toarulle, plåster,
samt myggmedel och eventuella mediciner. Packa vattentätt i plastpåsar inuti ryggsäcken!
 Fyllda vattenflaskor (försvarets och 1,5 liters pet-flaska), kokkärl, enmanskök, t-sprit,
bestick, kåsa, konservöppnare och tändstickor.
 En separat väska med träningsoverall och gymnastikskor (motsv.), badlakan, tvål, schampo
och ombyte. Väskan transporteras av övningsledningen till marschmålet.
 Egen medförd förplägnad, som inte kräver kylförvaring, för hela förflyttningen (24 h).
ULv svarar för lördag middag efter målgång.
Transport:
Samling i FOS-huset, ”ovanför” f d Lv 3 vakt i Stegelbäcksgatans förlängning fredag kl 1800.
Aktiviteten slutar på samma plats lördag 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.
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Kommande verksamhet
Höstens verksamhet startar med rekryteringsförevisning i Norrtälje lördag 20 augusti. Se bifogad
inbjudan och ULv på Internet. Lämna gärna inbjudan till lämpliga kamrater som uppfyller
kraven. Ett fåtal medlemmar med minst en "romb" behövs som funktionärer. Intresseanmälan via
e-post till: ulv@forsvarsutbildarna.se


20 aug lör: rekryteringsförevisning i Norrtälje.



31 aug ons: kvällslektion i Norrtälje, för de äldre med minst en "romb".



2-4 sep: helgövning på Väddö för alla.



5 okt ons: kvällslektion i Norrtälje, för de äldre med minst en "romb".



7-9 okt: helgövning på Väddö för alla.



Höstlovet: centrala ungdomskurser enligt nedan för de äldre.



2 nov ons (höstlov): uniformsutlämning vid Amf 1 eller Livgardet för nya medlemmar.



9 nov ons: kvällslektion i Norrtälje, för de äldre med minst en "romb".



11-13 nov: helgövning vid Livgardet i Kungsängen för alla.



17 dec lör: terminsavslutning i Norrtälje eller Stockholm för alla.

Centrala ungdomskurser på höstlovet i vecka 44


Tema luftvärn och teknik på Lv 6 i Halmstad, för de äldre med minst en "romb".
Kursen genomförs vid Luftvärnsregementet (Lv 6) och Försvarsmaktens tekniska skola
(FMTS) i Halmstad, preliminärt söndag-fredag. 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 Lv 6 logement och vara aktiv under hela kursen inklusive kvällarna med
bl a studiebesök, idrott, prova på olika militära aktiviteter, yrkesinformation, information om
utlandstjänstgöring samt luftvärnsmateriel och fordon som finns inom Försvarsmakten.



Ungdomsskola med olika inriktningar i Falsterbo, för de äldre med minst 0/1/2 "romber".
Mer information finns via länk till ungdomsskolan under: www.forsvarsutbildarna.se/ulv



Tema officer på Karlberg i Stockholm, för de äldre med minst tre "romber".
Mer information finns via länk till kursen under: www.forsvarsutbildarna.se/ulv

Höstlovskurserna är kostnadsfria för deltagarna - inklusive resor, utrustning, mat och logi.
Antagna kursdeltagare får senare mer detaljinformation om resor, program och utrustning.
Använd en blankett per kurs om du vill söka till flera.
OBS – skriftlig ansökan in senast fredag 26 augusti till Lv-förbundskansliet.
Välkommen!

