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Luftvärnsförbundet
– en del av Försvarsutbildarna

Ungdomsavdelning - ULv

KURSORDER NOVEMBER 2020 - #2
ULv verksamhet är inställd från och med 2 november och minst till och med 19 november
2020 i enlighet med generellt beslut av Försvarsutbildarnas generalsekreterare med
anledning av coronaviruset. (Se beslutet i bilaga på sidan 2 nedan.)
Detta innebär tyvärr att ULv kvällslektion tis 3 nov och helgövning på Väddö 6-8 nov inte
kan genomföras!

Inre tjänst och kommande verksamhet
•

Hampus Lycke har genomfört godkänt kursår 2 (fd Fk) och befordrats till två romber.

•

En uppdaterad medlemsmatrikel bifogas, och nya medlemmar hälsas välkomna till ULv!

•

En självhäftande namnbricka bifogas. Fäste för namnbrickan utlämnas tillsammans med
övrig militär låneutrustning. Kontrollera noga att du vänder texten rätt före montering!

•

Namnlappar för märkning av ryggsäck och väska är tidigare utsända till nya medlemmar.

•

Vapenbevis är tidigare utsända 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 12/12 i Norrtälje. Boka redan
nu i almanackan − mer info kommer i kursordern för december.

•

Central vinterkurs i Ånn på vinterlovet 2021 för äldre medlemmar med minst en ”romb”.
Mer info och anmälan senast 4 januari via ULv på Internet: www.forsvarsutbildarna.se/ulv

ULv kursledning önskar samtliga god hälsa – och väl mött igen när inställandet är hävt!
Lv-förbundet, ULv
E-post:
Kurschef / uled:
Sehlstedtsgatan 7 / 1310 Sg Johan Valström ulv@forsvarsutbildarna.se
tel 0703-265 873. Internet:
115 28 Stockholm
www.forsvarsutbildarna.se/ulv
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Bilaga − Beslut av Försvarsutbildarnas generalsekreterare
Från: Info Försvarsutbildarna <info@forsvarsutbildarna.se>
Skickat: den 2 november 2020 15:07

Inställd verksamhet
Folkhälsomyndigheten har beslutat om särskilda restriktioner för region Skåne, Stockholm,
Västra Götaland och Östergötland och har därutöver förlängt tidigare meddelade restriktioner i
Uppsala län som följd av en ökande smittspridning i samhället. Folkhälsomyndighetens beslut
innebär att Försvarsutbildarna ställt all verksamhet i de utpekade områdena men också att annan
planerad verksamhet i övriga delar av landet påverkats genom bl a upptagningsområden för
elever och kursledningar. Eventuella tillkommande nya regionala restriktioner från
Folkhälsomyndigheten med konsekvenser för Försvarsutbildarnas verksamheter kommer att
snarast omsättas i nya tillämpningsbestämmelser för kursverksamheten. Beslut om inställda
aktiviteter kan därför komma att ske i sent läge. För detta ber vi om överseende.
Försvarsutbildarna ställer mot ovan in all planerad verksamhet i region Skåne och region
Uppsala till och med den 17 november och i region Stockholm, Västra Götaland och
Östergötland till och med den 19 november för att inte ge upphov till en ökad smittspridning.
Verksamhetsstoppet kan komma att förlängas beroende på aktuellt smittspridningsbild regionalt
och gäller alla former av fysiska möten och omfattar kurser, konferenser, möten och
ungdomsverksamhet. Pågående kurser kommer dock att fullföljas. Nu inställd verksamhet som
skulle ha genomförts på uppdrag av Försvarsmakten eller Myndigheten för samhällsskydd och
bered-skap, MSB, kommer inte att omplaneras för genomförande senare under året. Vi hänvisar
därför sökanden till motsvarande kurser för 2021. Information återfinns på
www.forsvarsutbildarna.se.
Den som redan har antagits till en inställd kurs kommer att avbokas från kursen. Den som är på
en pågående kurs får däremot slutföra den. De som blir avbokade från kommande kurser
kommer att få ersättning som om de hade deltagit i kursen eftersom beslutet kommer i ett så sent
läge. Eventuellt uppkomna kostnader för bokade resor som inte kan avbokas kommer också att
ersättas. Detta kommer att hanteras av respektive kursledning med samma blanketter och rutiner
som vanligt.
Försvarsutbildarnas regionala utbildningsledare kommer att kontakta alla kurschefer under den
aktuella perioden för att säkerställa att alla nås av informationen och att beslutet efterlevs.
Kursledningarna kommer att få i uppgift att kontakta alla som berörs.
Med vänliga hälsningar
Försvarsutbildarna

Bengt Sandström
Generalsekreterare

