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Luftvärnsförbundet
– en del av Försvarsutbildarna

Ungdomsavdelning - ULv

KURSORDER OKTOBER 2017
Helgövning för alla, på Väddö fredag 6 – söndag 8 oktober
Omfattning (18 h):
Sambands-, patrull-, terräng- och förläggningstjänst samt fysisk träning m.m.
Utrustning, förläggning och förplägnad:
 Fältuniform (eller i väntan på denna; motsvarande civila oömma friluftskläder) med första
förband (om du har), handskar, regnkläder, tröja, sockor och varma underkläder.
 Klocka, ficklampa, penna, anteckningsbok, synål och tråd, hygienutrustning, toarulle, plåster,
samt eventuella mediciner.
 Heltäckande kläder och skor för idrott utomhus, samt badlakan, tvål, schampo och ombyte.
 Logi en natt inomhus i barack och en natt i försvarets tält med vedkamin. Sängkläder
tillhandahålls, men medför gärna liggunderlag och sovsäck för natten i tält.
 Matsäck som ej kräver kylförvaring för kvällsmål fredag. ULv svarar för lördag frukost,
lunch, middag och kvällsmål, samt för söndag frukost och lunch.
De äldre som har låneutrustning från Försvarsmakten medför även:
 Ryggsäck, vattenflaska, kokkärl, enmanskök, t-sprit, bestick, kåsa, konservöppnare och
tändstickor.
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.
4.
5.
6.
7.

Norrtälje (busstationen, längst in mot ICA)* avfärd fredag kl 1915, åter söndag ca 1345.
Svanberga (SL hållplats ”Svanberga affär”) avfärd fredag kl 1925, åter söndag ca 1335.
Söderbykarl (SL hållplats ”Söderbykarl kyrka”) avfärd fredag kl 1930, åter söndag ca 1330.
Älmsta (väg 283 norrgående vid busstationen) avfärd fredag kl 1945, åter söndag ca 1315.
Väddö skjutfält (Lvbyn) ankomst och samling fredag kl 2000, avfärd söndag kl 1300.

Anslutningsresor genom egen försorg.
Se t ex http://sl.se
* Hållplats för ULv buss (från
Fridströms buss AB) i Norrtälje vid
busstationen, längst in mot ICA och
biblioteket. Avfärd fredag kl 1915.
Se skiss här till höger →
Ps. ULv har flera nya medlemmar som deltar för första gången 6-8 oktober. Välkommen! Ds.
Lv-förbundet, ULv
Box 27019
102 51 STOCKHOLM

Kurschef / uled:
Sg Johan Valström
tel 0703-265 873.

E-post:
ulv@forsvarsutbildarna.se
Internet:
www.forsvarsutbildarna.se/ulv
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Matrikel och kommande verksamhet


Nya medlemmar hälsas välkomna till ULv! En medlemsmatrikel bifogas.



Samtliga påminns om Försvarsdagen på Gärdet i Stockholm söndag 24/9, vilken besöks
enskilt. Se inbjudan och program på Internet: http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/
uppvisningar-och-evenemang/forsvarsdagen-pa-gardet/
Anmäl ditt deltagande efteråt med e-post till ulv@forsvarsutbildarna.se för att få tre
utbildningstimmar registrerade.



Äldre medlemmar med minst en "romb" påminns om ULv kvällslektion tisdag 26/9 i
Norrtälje. Se kursordern för september hos ULv på Internet: www.forsvarsutbildarna.se/ulv



Höstlovet vecka 44: centrala ungdomskurser för äldre medlemmar med minst en "romb",
efteranmälan till restplatser kan fortfarande vara möjlig.1



31 okt tis (höstlov): uniformsutlämning till nya medlemmar vid Livgardet i Kungsängen.
OBS preliminär dag - kallelse kommer när vi har fått bekräftelse från Försvarsmakten.



7 nov tis: kvällslektion för ULv äldre medlemmar med minst en "romb" i Norrtälje.



10-12 nov: helgövning för alla vid Livgardet i Kungsängen eller på Väddö.



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

Välkommen!
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Inbjudan och ansökningsblankett till höstlovskurserna finns på Internet: www.forsvarsutbildarna.se/ulv

