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Lv-förbundet, ULv 
Sehlstedtsgatan 7 / 1310
115 28 Stockholm 

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

E-post: 
ulv@forsvarsutbildarna.se 
Internet: 
www.forsvarsutbildarna.se/ulv

 

 
KURSORDER DECEMBER 2019 

Terminsavslutning i Norrtälje lördag 14 december kl 0945-1245 

Omfattning (3 h): 
Information, bildvisning och invigning av ULv mäss med julfika och byte av julklappar. 

Utrustning och förplägnad: 
Civil klädsel, namnbricka och anteckningsmateriel. Julklapp värd ca 50 kr för byte (frivilligt). 
ULv bjuder på julfika. 

Transport: 
Samling i FOS-huset, ”ovanför” f d Lv 3 vakt i Stegelbäcksgatans förlängning kl 0945. 
Aktiviteten slutar på samma plats senast kl 1245. 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. 
 

Ny matrikel och registrerad närvaro under hösten 2019 

Nya medlemmar hälsas välkomna till ULv! En uppdaterad medlemsmatrikel bifogas. 

En förteckning över registrerade utbildningstimmar hittills under hösten bifogas också. 
Närvarorapporter från de centrala höstlovskurserna har inte inkommit. Anmäl därför gärna själv 
om du har deltagit (till e-post som nedan) för registrering av 40 h närvaro per hel veckokurs. 
OBS att endast de äldre får timmar för rekryteringsförevisningen lördag 24 augusti. Kontrollera 
att dina uppgifter stämmer – om inte, kontakta kursledningen. I första hand via e-post. 
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Preliminär verksamhetsöversikt våren 2020 

• 14 jan tis: kvällslektion för ULv äldre medlemmar i Norrtälje FOS-hus. 

• 17-19 jan: helgövning vid Livgardet (f.d. I 1) i Kungsängen. 

• 4 feb tis: kvällslektion för ULv äldre medlemmar i Norrtälje FOS-hus. 

• 14-16 feb: helgövning på Väddö. 

• 23-28 feb (vecka 9): central vinterkurs grunder i Ånn, öppen för ULv äldre medlemmar med 
minst en "romb". Anmälan senast 17 dec via www.forsvarsutbildarna.se/ulv 

• 17 mars tis: kvällslektion för ULv äldre medlemmar i Norrtälje FOS-hus. 

• 27-29 mars: helgövning på Väddö. 

• 5-10 april (vecka 15, före påsk): central vinterkurs fördjupning i Ånn, öppen för ULv äldre 
medlemmar med minst en "romb" och godkänd vinterkurs grunder. 
Anmälan senast 10 feb via www.forsvarsutbildarna.se/ulv 

• 21 april tis: kvällslektion i Norrtälje FOS-hus. 

• 24-26 april: helgövning på Väddö. 

• 29-31 maj: helgövning på Väddö med förevisning för anhöriga sön 31/5. 

• 5-6 juni: förövning och fanvakt vid Nationaldagsfirandet i Stockholm. 

• 12-18 juni: central sommarkurs med olika tjänstegrenar i Falsterbo, öppen för ULv äldre 
medlemmar som då har minst en "romb". (Du som nu har noll "romber" får söka.) 
Anmälan senast 20 april via www.forsvarsutbildarna.se/ulv 

• 13-18 juni: central överlevnadskurs på Väddö, öppen för ULv äldre medlemmar som då har 
minst en "romb". (Du som nu har noll "romber" får söka.) 
Anmälan senast 20 april via www.forsvarsutbildarna.se/ulv 

 
Ytterligare aktiviteter, som t ex studiebesök m.m. kan tillkomma utöver ovanstående. Mer 
information kommer som vanligt månadsvis i kursorder och hos ULv på Internet. 
 

 
 
Kursledningen önskar samtliga en god jul & gott nytt år! 


