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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 för nya medlemmar under höstterminen 2016 
 20 augusti lördag: rekryteringsförevisning i Norrtälje. 
 2-4 september: helgövning på Väddö. 
 30 september - 2 oktober: helgövning på Väddö. OBS nya datum! 
 2 november onsdag em (höstlov): uniformsutlämning vid Livgardet. 
 11-13 november: helgövning vid Livgardet i Kungsängen. 
 17 december lördag: terminsavslutning i Norrtälje eller Stockholm. 

Datumen och platserna 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 och publiceras på Internet enligt sidfoten nedan. 
 
ULv verksamhet 
För dig mellan 15 och 21 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 ingå i- eller leda 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. 
 
Verksamheten syftar främst till att erbjuda ungdomar meningsfull fritidssysselsättning med hög 
kvalitet i form av utbildning, tävlingar och föreningsaktiviteter, under ledning och ansvar av 
välutbildade ledare. I verksamheten förekommer utbildning på vapen och skytte. Vi följer 
Försvarsmaktens rigorösa bestämmelser avseende skjututbildning för ungdomar. 
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Resor till och från ULv 
Medlemskap i ULv är kostnadsfritt, men du får själv 
svara för dina resor t o r samlingsplatsen, vilken 
vanligen 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 kursår 
ULv utbildning är indelad i fyra kursår om höst- och vårtermin. Efter godkänt kursår om minst 
80 utbildningstimmar får man som kursbevis ett nytt tygmärke med ökat antal "romber" (1-4) till 
vänster ärm på uniformen. Vissa aktiviteter har minst ett godkänt kursår med en erhållen "romb" 
som förkunskapskrav. Utbildningen genomförs vanligen som kursgemensamma helgövningar ca 
en gång i månaden, samt ibland som dagsövningar, kvällslektioner och studiebesök m.m. 
Omfattningen i utbildningstimmar är ca 18 h för en helgövning fre-sön, 15 h för en helgövning 
lör-sön, 6 h för en dagsövning, och 3 h för en kvällsövning. Det finns också möjlighet att få delta 
i centrala veckokurser över hela landet om ca 40 h/vecka på skolloven. Utbildningen är helt 
frivillig och kostnadsfri. 
 
Utrustning 
Försvarsmakten har åtagit sig att tillhandahålla kläder och viss annan personlig militär utrustning 
som lån till aktiva medlemmar i ULv. Då låneutrustningen är tämligen omfattande och har stort 
ekonomiskt värde, tillämpar ULv principen att beställning endast sker för de ungdomar som 
bekräftar sitt medlemskap genom deltagande i minst en helgövning och sedan fortsätter att vara 
aktiva. Nya medlemmar kallas därefter till uthämtning av militär låneutrustning vid (alternativ): 

 Livgardet (f.d. I 1) vid Granhammar i Kungsängen tel växel 08-584 540 00, 
 Livgardet (f.d. K 1) på Lidingövägen 28 i Stockholm tel – ” – , 
 Amf 1 (f.d. Berga örlogsskolor) vid Hårsfjärden i Haninge tel växel 010-823 30 00 eller 
 Väddö skjutfält vid Ytterskär i Roslagen (3 km från SL hållplats "Rangarnö") vilket sorterar 

under Amf 1 tel – ” – . 
 
Lånad personlig militär utrustning får du sedan förvara hemma. Lånet registreras centralt av 
Försvarsmaktens logistik (FMLOG) - varefter byten eller återlämning kan ske vid valfritt 
förråd/servicepunkt (åtminstone i teorin). Ring då alltid i förväg och avtala om tid samt hjälp 
med anmälan om inpassering till vakten (militärt område). 

Du ska dock INTE kontakta Försvarsmakten eller dess förråd innan du har kallats till din första 
utkvittering av personlig militär låneutrustning! 

Lånet av militär utrustning är ett avtal mellan den enskilde och Försvarsmakten. ULv 
medlemmar med vårdnadshavare är således personligen ansvariga för utrustningens vård och 
omedelbara återlämnande om medlemskapet upphör. ULv kursledning svarar för att tillstyrka 
behov av militär låneutrustning, men kan inte åta sig utlämning, byten eller återlämning. 

Den utrustning som behöver medföras till respektive aktiviteter framgår i detalj av kallelsen i 
ULv månadsvisa kursorder. I väntan på ditt personliga lån av militär utrustning från 
Försvarsmakten får du använda egna oömma kläder och motsvarande civil friluftsutrustning. 
Vi har också viss utrustning i reserv för kortlån under övningar. Däribland första förband, 
hörselproppar och några sovsäckar. Den som saknar enmanskök får laga mat hos en kamrat. 
 
Välkommen med din ansökan om medlemskap i ULv! 


