
Inbjudan till vinterkurser för ungdomar

Försvarsutbildarna anordnar centrala ungdomskurser under vinterlovet 2016 för dig som minst har 
genomfört ett godkänt kursår och erhållit en ”romb”. Kurserna kräver normal kondition och 
genomförs på Försvarsutbildarnas kursgård vid Ånn i Jämtlandsfjällen, se: http://campann.se/
Du ska medföra den militära utrustning som du redan har som lån, och
har fritt uppehälle under veckan, liksom resan till och från kursplatsen.

Kurserna syftar till att lära sig grunderna i hur man tar hand om sig själv
och sina kamrater i vintermiljö. Det innebär bland annat en kortare
fjällmarsch och övernattning i antingen tält eller i snöbivack.

Innan man går ut på fjället genomförs lektioner i bland annat
fjällkunskap, vinterhygien och hur man förebygger kylskador.
Under kursen övas även skidåkning och tolkning efter bandvagn.

Ansökningsförfarande för medlemmar i ULv:
Ansökan postas så att den är Lv-förbundskansliet tillhanda senast torsdagen den 10 december 
2015 på adress:

Lv-förbundet
Box 27019
102 51 Stockholm

Besked om antagning eller ej ges direkt till sökande från Försvarsutbildarna centralt, ej från ordinarie 
kursledning ULv eller Lv-förbundet.

Vecka Startdatum Slutdatum

7 2016-02-12 2016-02-19

8 2016-02-21 2016-02-26

9 2016-02-28 2016-03-04

10 2016-03-06 2016-03-11
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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 vinterlovet 2016 
 
Ansökan avser kurs: 
 
UNGDOMSKURS – VINTER C 19707 i Ånn 

Vecka: 

 
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): 
 
 
 
Måttuppgifter för 
vinterutrustning: 

Längd (cm): Vikt (kg): Kängstorlek: 

 
Härmed anmäler jag mig, försäkrar att jag är fullt frisk 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) ↓ 
 
 
 
 
 
Yttrande från Lv-förbundet: 
 
 
 
            Michael Reberg 
            Förbundssekreterare 


