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KURSORDER MAJ 2006 

Helgövning på Väddö fredag 12 – söndag 14 maj 

Omfattning: 

Förövning och förevisning för anhöriga med kursavslutning. Inbjudan till besökare bifogas. 

Förläggning: 

Två nätter i tält med vedkamin. 

Utrustning och förplägnad: 

• Fältuniform med första förband, handskar, värmeplagg och regnkläder. 
• Ryggsäck, liggunderlag, och helst även sovsäck. 
• Tröja, sockor, vantar, tumhandskar, varma underkläder, vintermössa och ombyte. 

Packa vattentätt i plastpåsar inuti ryggsäcken! 
• Klocka, ficklampa, penna, anteckningsbok, synål och tråd, hygienutrustning, toarulle, plåster, 

samt eventuella mediciner. 
• Vattenflaska, kokkärl, enmanskök, t-sprit, bestick, kåsa, konservöppnare och tändstickor. 
• Matsäck för kvällsmål fredag, samt för frukost lördag och söndag. ULv svarar för lördag 

lunch, em-mål och grillkorv mt på kvällen, samt för söndag lunch och em-fika. 

Transport – militär buss 1 från Livgardet går t o r Väddö från/till: 

1. Stockholm K 1 (vakten, Lidingöv. 28) avfärd fredag kl 1755, åter söndag ca 1710. 
2. Stockholm C (ute på Klarabergsviadukten) avfärd fredag kl 1815, åter söndag ca 1645. 
3. Norrtälje (vakten f d Lv 3) avfärd fredag kl 1915, åter söndag ca 1500. 
4. Älmsta (bensinstation ”Bilisten”) avfärd fredag kl 1945, åter söndag ca 1430. 
5. Väddö skjutfält (Lvbyn) ankomst och samling fredag kl 2000, avfärd söndag kl 1415. 

Anslutningsresor genom egen försorg, t ex med SL/UL bussar från/till: 

 Utresa fredag Hemresa söndag 
Hemort Avgång Ankomst Avgång Ankomst 
Rimbo UL 807 kl 1810 G 2 1839 G UL 807 kl 1506 1535 
Hallstavik SL 643 kl 1815 Älmsta 1855 G SL 676+641 kl 1619 1725 
Åkersberga stn SL 621 kl 1800 G 1903 Lvbyn (mil. buss) 1415 Ca 1550 
Bergshamra hpl 
”Mora vägskäl” 

SL 621 kl 1840 G 1903 Lvbyn (mil. buss) 1415 Ca 1520 

                                                      
1 Transportchef i bussen är övlt Michael Reberg, mobiltelefon 0703- 006 004. På söndagens hemresa går 
bussen via Älmsta – Norrtälje stn & Lv 3 – Bergshamra – Åkersberga – Stockholm C & K 1. 
2 
G = SL/UL hållplats ”Gustavslund”, ca 5 min promenad från vakten Lv 3 i Norrtälje. 
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Försvarets dag på Gärdet i Stockholm lördag 20 maj kl 12--21 
 

 

Omfattning: 

Förevisning av försvarets verksamhet och materielsystem från kl 1200, uppträdanden på scen 
från kl 1930. Mark- och flygstridskrafter förevisas på Ladugårdsgärde (text ”gärdet” längst ned 
till höger på kartan nedan) och örlogsfartyg vid Skeppsbron i Stockholm. Försvarets dag besöks 
enskilt, utan gemensam samling eller närvaroregistrering. Mer information om dagen finns hos 
Försvarsmakten på Internet: www.mil.se 

Rekrytering till ULv genomförs i anslutning till Försvarets dag! 

Anmälan senast måndag den 15 maj om du vill medverka som funktionär till förbundsordförande 
Olle Madebrink: tfn 08-500 320 01 / 0705-752 573, e-post: mademade@telia.com 

Utrustning och förplägnad: 

Funktionärer: välvårdad fältuniform m/90, 1:a förband, regnkläder. Fri lunch erhålls. 
Åskådare/besökare: civila kläder (+ regnkläder och kamera?). Förplägnad genom egen försorg. 

Resor genom egen försorg, t ex med: 

1. Buss eller Roslagsbanan till Tekniska högskolan / Östra station. Därefter blå SL-buss nr 4, 
alternativt promenad ca 2 km österut längs Valhallavägen till dess ände vid gärdet. 

2. Tunnelbana till Stadion eller Karlaplan, utgång ”Valhallavägen”. Därefter promenad ca 1,2 
km respektive 600 m österut längs Valhallavägen till dess ände vid gärdet. 

 

 

Namnbrickor 

Självhäftande namnbrickor i luftvärnets röd/vita truppslagsfärger bifogas. Gör gärna rent 
fästanordningen i metall med t-sprit (motsv.), och kontrollera så att du vänder texten rätt innan 
du monterar namnbrickan! 


