[ARGUS, flygplan S100D / ASC89. Foto: Försvarsmakten]
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Luftvärnets
Befälsutbildningsförbund

Innehåll nr 4 år 2014
3. Försvarsinfo om flygande radar tor 4/12.

OBS - ny boxadress från 2012-09-13:
Box 27019, 102 51 STOCKHOLM
Tfn 08-664 71 89
E-post: lv@forsvarsutbildarna.se
Internet: www.forsvarsutbildarna.se/lv

Kanslichef
Georg Ekeström
Grindvägen 22 B,
761 62 NORRTÄLJE
Tfn bostaden 0176-164 07

4. Förbundsstämma 2015 lör 21/3.

Vårt Luftvärn elektroniskt
Luftvärnsförbundet har beslutat att utöka
utgivningen av "Vårt Luftvärn" med två
binummer per år som huvudsakligen
publiceras elektroniskt. Binumren utges
under kvartal två respektive fyra, och
omfattar främst inbjudan till våra aktiviteter.
De har en lägre ambitionsnivå än huvudnumren som utges i kvartal ett och tre.

Lvbyn kursgård
Ytterskär, 760 40 VÄDDÖ
Tfn 0176-542 19, Fax 0176-545 92
E-post: vaddo@forsvarsutbildarna.se
Internet: www.forsvarsutbildarna.se/vaddo

Intendent
Ann-Katrin Johansson
Mobil 0708-990 632

Huvudnumren av "Vårt Luftvärn" kommer
även framgent att postas ut till samtliga
medlemmar och prenumeranter under början
av vår- respektive höstterminerna. Den som
även önskar få sig tillsänt ett pappersexemplar av de elektroniska binumren kan
beställa sådana från förbundskansliet.
Redaktör för huvudnumren är Björn Kagger
och för binumren Michael Reberg.

Vårt Luftvärn
PRV utgivningsbevis nr 1678
E-post: lv@forsvarsutbildarna.se
Ansvarig utgivare Georg Ekeström
Tfn bostaden 0176-164 07

Medlemskap
Avgift 40 kr per år, ständigt medlemskap
500 kr. Betalas till plusgiro 59888-8.
Avgift för medlemmar i Stockholms
Luftvärnsförenings Skytteklubb och
Roslagens Hemvärnsförening betalas av
respektive förening.
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Omslaget
Svensk flygande radar och stridsledning
"ARGUS".
För att kunna upptäcka flygplan, fartyg eller
andra mål på stora avstånd används flygplan
S100D / ASC890.
Ombord på flygplanet kan flygstridsledare
dela med sig av radarinformationen till andra
enheter och dessutom leda eget flyg mot
målen.1

http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-teknik/luft/s-100-d/
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Försvarsinformation om flygande radar
Torsdag 4 december kl 17-18 på FHS i Stockholm

Militärtekniska föreningen2 inbjuder medlemmar i Luftvärnsförbundet till
försvarsinformation om flygande radar torsdag kväll 4 december på Försvarshögskolan
(FHS) i Stockholm.
Föredraget genomförs torsdag 4 december kl 1700-1800 i lektionssal N 203 omedelbart till
vänster innanför FHS huvudentré vid Drottning Kristinas väg 37 i Stockholm.
Förplägnad och resor genom egen försorg. SL närmaste hållplats är Östra station / Tekniska
högskolan, varifrån det sedan är ca 400 m promenad längs Drottning Kristinas väg till FHS
huvudentré på nr 37. (OBS nr 37, EJ kanslientrén med kanonerna på nr 31.)
Anmäl ditt deltagande senast tisdag 2 december till Lv-förbundskansliet via e-post:
lv@forsvarsutbildarna.se
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Information om Militärtekniska föreningen finns på Internet: http://www.militartekniska.se/
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Uppdaterat meddelande om förbundsstämma 2015
OBS - lördag 21 mars i Stockholm - OBS

Efter inbjudan från övriga rikstäckande förbund inom Försvarsutbildarna är Luftvärnsförbundets stämma 2015 flyttad till lördag 21 mars med preliminära programpunkter och
platser enligt nedan:
•
•
•

Gemensam försvarsinformation tillsammans med övriga rikstäckande förbund på
Karlbergs slott i Stockholm.
Luftvärnsförbundets ordinarie stämma 2015 i egen lokal på Karlberg.
Gemensam middag och samkväm på Karlberg, alternativt K 1 mäss (motsv.).

Föredragningslista och val m.m. enligt Luftvärnsförbundets stadgar, vilka kan hämtas via
Internet: http://www.luftvarn.se/lvbuf_stadgar.pdf
Motioner och förslag ska vara förbundskansliet tillhanda senast 14 januari.

Slutlig kallelse kommer i vinternumret av ”Vårt Luftvärn”. Boka redan nu i almanackan!
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