
 

2018-10-01 
 
 

Luftvärnsförbundet 
– en del av Försvarsutbildarna 

vk19_ulv
Sida 1 (1)

 

Lv-förbundet 
Box 27019 
102 51 Stockholm 

Pg 59888-8 E-post: lv@forsvarsutbildarna.se 
Internet: 
www.forsvarsutbildarna.se/lv 

 

Centrala ungdomskurser på skolloven våren 2019 

Tema vinter - grunder, i Ånn söndag 24 februari − fredag 1 mars 

Kurskod: C 19707. Omfattning 40 h på sportlovet vecka 9 i Ånn: http://campann.se/ 

Kursen 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 
snöbivack. Kursen innehåller fjällkunskap, vinterhygien, hur man förebygger kylskador och 
upprättande av bivack i vintermiljö. Skidåkning och tolkning efter bandvagn ingår. 

Förkunskapskrav: minst en (1) romb. 
 

Tema vinter - fördjupning, i Ånn lördag 13 − torsdag 18 april 

Kurskod: C 19727. Omfattning 40 h på påsklovet vecka 16 i Ånn: http://campann.se/ 

Kursen syftar till att fördjupa kunskaperna och färdigheterna från grundkursen ovan. 
Det innebär bland annat en längre fjällmarsch och övernattning i snöbivack. 

Förkunskapskrav: minst en (1) romb och godkänd kurs ”tema vinter - grunder”. 
 

Förmåner, förkunskaper, ansökan och antagning 

Resor, utrustning, mat och logi är kostnadsfria för deltagarna. Antagna kursdeltagare får senare 
mer detaljinformation om resor, program och utrustning. 

För dig som inte har fyllt 18 år krävs även målsmans godkännande och underskrift på ansökan. 
Använd en (1) blankett per kurs om du vill söka till flera. Besked om antagning eller ej ges direkt 
till de sökande från respektive kursarrangör, och inte via ULv ordinarie kursledning eller 
Lv-förbundets kansli. 

Ansökan måste vara Lv-förbundets kansli tillhanda
på adress som nedan senast måndag 10 december!
 
Lv-förbundet 
Box 27019 
102 51 Stockholm 
 
Välkommen med din(a) ansökan/ansökningar! 

 

 

 
Michael Reberg 
Förbundssekreterare 



 

Datum: 
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Ansökan till ungdomskurs våren 2019 
 
Ansökan avser kurs (kod, benämning och plats): 
 
 
 
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 militär 
låneutrustning: 

Längd (cm): Vikt (kg): Kängstorlek: 

Ev. allergi: 
 
 
Härmed anmäler jag mig och godkänner att mina 
personuppgifter ovan registreras. 
 
 Jag har lämnat ett meddelande på baksidan. Sökandens underskrift (namnteckning)
 
 
↓ Anmälan för omyndig enligt ovan bestyrks och godkänns (målsmans underskrift och textat namn) ↓ 
 
 
 
 
Yttrande från Lv-förbundet: 
 
 
 

Michael Reberg / förbundssekreterare 


