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Luftvärnsförbundet
– en del av Försvarsutbildarna

Ungdomsavdelning - ULv

KURSORDER OKTOBER 2007
Helgövning på Väddö fredag 12 – söndag 14 oktober
Omfattning:
Uniformsutlämning till Gk (medför leg.), fysisk träning, patrull- och förläggningstjänst m.m.
Förläggning och utrustning:
• En natt inomhus i vår kursgård "Lvbyn" och en natt i tält med vedkamin.
• Fältuniform (eller i väntan på denna; motsvarande civila oömma friluftskläder) med första
förband, handskar, regnkläder, tröja, sockor och varma underkläder.
• Sängkläder: örngott, lakan och påslakan (eller två lakan), och helst även sovsäck 1.
• Klocka, ficklampa, penna, anteckningsbok, synål och tråd, hygienutrustning, toarulle, plåster,
samt eventuella mediciner.
• Heltäckande kläder och skor för idrott utomhus, samt handduk, tvål, schampo och ombyte.
• Matsäck som ej kräver kylförvaring för kvällsmål fredag. ULv svarar för lördag frukost,
lunch, middag och kvällsmål, samt för söndag frukost och lunch 2.
De äldre (Fk-Lk2), även:
• Vattenflaska, kokkärl, enmanskök, t-sprit, bestick, kåsa, konservöppnare och tändstickor.
Transport - abonnerad buss från ”Fridströms AB” går t o r Väddö från/till:
1. Rimbo (busstationen, längst in mot badhuset) avfärd fredag kl 1845, åter söndag ca 1415.
2. Norrtälje (vakten f d Lv 3) avfärd fredag kl 1915, åter söndag ca 1345.
3. Älmsta (bensinstation ”Bilisten”) avfärd fredag kl 1945, åter söndag ca 1315.
4. Väddö skjutfält (vakten) ankomst och samling fredag kl 2000, avfärd söndag kl 1300.
Anslutningsresor genom egen försorg, t ex med SL bussar från/till:
Hemort

Utresa fredag
Avgång
Ankomst G 3
Stockholm KTH SL 676 kl 1755
1858
Åkersberga stn
SL 621 kl 1800
1903
Bergshamra hpl SL 621 kl 1840
1903
”Mora vägskäl”
Hallstavik
SL 643 kl 1815 Älmsta 1855

Hemresa söndag
Avgång G
SL 676 kl 1401
SL 621 kl 1356
SL 621 kl 1356
SL 676+641 kl 1419

Ankomst
1500
1455
1410
1525
VÄND!

1

Medför sängkläder för inomhusbruk första natten - och om du har, sovsäck för andra natten i tält.
Medför egna konserver (motsv.) om du är allergisk mot standardlivsmedel. Eller kontakta kursledningen,
specialkost kan dock endast ordnas i enstaka undantagsfall.
3
G = SL/UL hållplats ”Gustavslund”, ca 5 min promenad från vakten Lv 3 i Norrtälje.
2

Lv-förbundet, ULv
Box 278 03
115 93 STOCKHOLM

Kn Börje Lantz:
0176-16175,
070-3793342.
Fk Erik Lund:
073-5262509.

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

ULv
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Robotmuseet i Arboga för de äldre (Fk–Lk2) lördag 6 oktober
Besöket riktar sig i första hand till vuxna, men är även öppet för dem i ULv som erhållit minst en
"romb". Mer info finns i bifogad inbjudan. OBS - anmälan till förbundskansliet senast 1/10!

Kvällslektion för de äldre (Fk–Lk2) på Lv 3 ons 24/10 kl 1800-2045
Omfattning:
Ledarskaps- och förstegsutbildning inför kommande helgövningar.
Lektionen är öppen för Fk–Lk2 (de som erhållit minst en "romb").
Utrustning och förplägnad:
Valfri klädsel och anteckningsmateriel. ULv bjuder på enklare förtäring.
Transport:
Samling i Hemvärnslokalen (f d Soldathemmet) ”ovanför” vakten Lv 3 i Norrtälje kl 1800.
Lektionen slutar senast kl 2045.
Resor genom egen försorg, t ex med SL/UL bussar från/till:
Resa till Norrtälje
Avgång
Ankomst G 4
Stockholm KTH SL 676 kl 1640
1748
Rimbo
SL 647 kl 1715
1744
Åkersberga stn
SL 620 kl 1635
1748
Bergshamra hpl SL 620 kl 1725
1748
”Mora vägskäl”
Hallstavik
SL 641+676 kl 1640
1746
Älmsta
SL 636+676 kl 1635
1716
Hemort

Hemresa från Norrtälje
Avgång G
Ankomst
SL 676 kl 2101
2200
UL 807 kl 2116
2145
SL 621 kl 2056
2153
5
SL 621 kl 2056
2110
SL 625+641 kl 2139
SL 676+637 kl 2115

2235
2200

Nästa helgövning för alla fredag 9 – söndag 11 november
Boka redan nu i almanackan - mer information kommer i kursordern för november!
Välkommen!
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G = SL/UL hållplats ”Gustavslund”, ca 5 min promenad från vakten Lv 3 i Norrtälje.
Sista ”nattbuss”.

