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Luftvärnsförbundet
– en del av Försvarsutbildarna

Ungdomsavdelning - ULv

KURSORDER NOVEMBER 2017
Pårustning vid Livgardet i Kungsängen tisdag 31 oktober kl 1210-1530
Omfattning (3 h), utrustning och förplägnad:
Utlämning, inventering och tillpassning av personlig militär låneutrustning till nya medlemmar
enligt bifogat utrustningskort,1 och möjlighet till byte för alla, vid serviceförrådet på Livgardet 2 i
Kungsängen under tisdag em 31/10 (höstlov). Bär civila kläder.
Medför: legitimation, resväska eller en "bag" för uniform m.m. (i lånet ingår en fullpackad
ryggsäck ("stridssäck")), namnlappar, ficklampa, anteckningsmateriel, klocka och egen
förplägnad (som ej kräver tillagning och äts under resorna) för lunch respektive em.
Transport:
Resa till Livgardet genom egen försorg. T ex via Danderyds sjukhus med SL enligt nedan:
•
•
•
•

1052 Buss 157 avgår från Danderyds sjukhus hållplats A mot Spånga.3 Ankomst kl 1120.
1126 Pendeltåg 35 avgår från Spånga station mot Kungsängen. Ankomst kl 1140.
Utgång mot bussterminalen (till höger om tåget) och hållplats A för buss 559.4
1148 Buss 559 avgår från Kungsängens stn mot Brunna / Livgardet. Ankomst kl 1207.
1210 Samling utanför Livgardets vakt för gemensam inpassering. OBS legitimation krävs!
Eventuella anhöriga (t ex bilförare som skjutsar) får INTE medfölja in på Livgardet.

Hemresa med abonnerad buss från ”Fridströms AB". Från Livgardet kl 1530 till:
Danderyds sjukhus (bussterminalen) ca 1600 – Täby (Roslags Näsby trafikplats E 18) ca 1610
– Åkersberga station ca 1635 – Bergshamra ("Mora vägskäl" på väg 276) ca 1705 – Norrtälje
busstation ca 1720 – Finsta (SL hpl ”Finsta station”) ca 1745 – Rimbo busstation ca 1750.
Utrustningen är tämligen stor och tung, så ordna om möjligt gärna hämtning vid bussen.

Kvällslektion för de äldre, i Norrtälje tisdag 7 november kl 1800-2040
Omfattning (3 h), utrustning, förplägnad och transport
Ledarskaps- och förstegsutbildning inför kommande övningar. Lektionen leds av instr Westman
och är öppen för ULv äldre medlemmar som genomfört minst ett godkänt kursår och erhållit
minst en "romb". Valfri klädsel och anteckningsmateriel. ULv bjuder på enklare kvällsfika.
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 http://sl.se
för bussar till/från hållplats ”Gustavslund” i Norrtälje. Ca 5 min promenad från FOS-huset.
1

Nya medlemmars längd, vikt och skostorlek enligt ansökan står på utrustningskortet hos förrådet.
Se info om Livgardet och vägbeskrivning på: http://www.forsvarsmakten.se/livgardet
3
Se SL terminalkarta för Danderyds sjukhus på: http://sl.se/ficktid/karta/vinter/Danderyd_term.pdf
4
Se SL terminalkarta för Kungsängens station på: http://sl.se/ficktid/karta/vinter/Kungsängen_term.pdf
2
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Helgövning för alla, på Väddö fredag 10 – söndag 12 november
OBS - övningen är flyttad till Väddö!
Omfattning (18 h) och förläggning:
Patrull- terräng- och förläggningstjänst, utbildningspaket ”kallt väder” m.m.
Logi två nätter i försvarets tält med vedkamin, med barack i reserv vid extremväder.
Utrustning 5 och förplägnad:
• Fältuniform med första förband, vapenbevis, hörselproppar, 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. Utrustning för hygien: rakdon, tvål, schampo och badlakan.
• Fylld vattenflaska och gärna en termos med varmdryck. Enmanskök, t-sprit, matbestick,
kåsa, konservöppnare, tändstickor och soppåse. Hänglås (till skåp på logement).
• Matsäck som ej kräver kylförvaring för kvällsmål fredag och lördag, samt för frukost lördag
och söndag. ULv svarar för lördag lunch och middag, samt för söndag lunch.6
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

Inre tjänst och kommande verksamhet
•
•
•
•
•
•
•

5
6

En uppdaterad medlemsmatrikel bifogas, och nya medlemmar hälsas välkomna till ULv!
En självhäftande namnbricka bifogas till de som blev medlemmar före 170920. Övriga får
sin namnbricka senare. Fäste för namnbrickan till uniformen utlämnas tillsammans med
övrig militär låneutrustning. Kontrollera noga att du vänder texten rätt före montering!
Lv-förbundets tygmärke till fältjacka m/90 bifogas till nya medlemmar. Märket ska sys fast
på vänster ärm, se måttuppgifter och bild under www.forsvarsutbildarna.se/ulv
Namnlappar för märkning av ryggsäck och väska bifogas till nya medlemmar.
Vapenbevis bifogas till nya medlemmar. På detta kommer din behörighet att bestyrkas efter
godkänd utbildning på respektive vapen. Medför vapenbeviset på kommande övningar.
ULv terminsavslutning för alla genomförs preliminärt lördag 9/12. Boka redan nu i
almanackan − mer info kommer i kursordern för december.
Inbjudan till centrala ungdomskurser i Ånn på vinterlovet 2018 bifogas till ULv äldre
medlemmar med minst en "romb".
OBS – skriftlig ansökan på bifogad blankett in senast måndag 11 december till Lv-kansliet!

Alternativt motsvarande civila persedlar för dig som saknar utrustning från Försvarsmakten.
Olika stridsportioner för egen tillagning. Medför egna konserver (motsv.) om du är matallergiker.

