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KURSORDER NOVEMBER 2007 

Helgövning på Väddö fredag 9 – söndag 11 november 

Omfattning och förläggning: 

Förläggnings- och patrulltjänst, vapenutbildning på gevär .22 lr respektive ak 4 (17+), 
skarpskjutning, samt fysisk träning m.m. Två nätter i tält med vedkamin. 

Utrustning och förplägnad: 

• Fältuniform (eller i väntan på denna; motsvarande civila oömma friluftskläder) med första 
förband, handskar, värmejacka och regnkappa. 

• Ryggsäck, liggunderlag, och helst även sovsäck. 
• Tröja, sockor, vantar, varma underkläder, pälsmössa 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. 
• En separat väska med heltäckande kläder och skor för idrott utomhus, samt handduk, tvål, 

schampo och ombyte. 
• Matsäck för kvällsmål fredag och lördag, samt för frukost lördag och söndag. ULv svarar för 

lördag lunch och middag, samt för söndag lunch 1. 

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 Hemresa söndag 
 Avgång Ankomst G 2 Avgång G Ankomst 
Stockholm KTH SL 676 kl 1755 1858 SL 676 kl 1401 1500 
Åkersberga stn SL 621 kl 1800 1903 SL 621 kl 1356 1455 
Bergshamra hpl 
”Mora vägskäl” 

SL 621 kl 1840 1903 SL 621 kl 1356 1410 

Hallstavik SL 643 kl 1815 Älmsta 1855 SL 676+641 kl 1419 1525 

                                                      
1
 Medför egna konserver (motsv.) om du är allergisk mot standardlivsmedel. Eller kontakta kursledningen, 
specialkost kan dock endast ordnas i enstaka undantagsfall. 
2 
G = SL/UL hållplats ”Gustavslund”, ca 5 min promenad från vakten Lv 3 i Norrtälje. 
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Kvällslektion för de äldre (Fk–Lk2) på Lv 3 ons 21/11 kl 1800-2045 

Omfattning: 

Ledarskaps- och förstegsutbildning inför kommande övningar. 
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: 
 
Hemort Resa till Norrtälje Hemresa från Norrtälje 
 Avgång Ankomst G 3 Avgång G Ankomst 
Stockholm KTH SL 676 kl 1640 1748 SL 676 kl 2101 2200 
Rimbo SL 647 kl 1715 1744 UL 807 kl 2116 2145 
Åkersberga stn SL 620 kl 1635 1748 SL 621 kl 2056 2153 
Bergshamra hpl 
”Mora vägskäl” 

SL 620 kl 1725 1748 SL 621 kl 2056 4 2110 

Hallstavik SL 641+676 kl 1640 1746 SL 625+641 kl 2139 2235 
Älmsta SL 636+676 kl 1635 1716 SL 676+637 kl 2115 2200 

Medlemsregister, namnbrickor och uniformsutrustning 

Med denna kursorder bifogas en utskrift från ULv medlemsregister och självhäftande 
namnbrickor. Kontrollera att du vänder texten rätt, och rengör gärna fästanordningen av metall 
med t-sprit (motsv.), innan du monterar namnbrickan! 
 
Förrådet på Väddö skjutfält är kvällsöppet särskilt för Hemvärns- och frivilligpersonal tisdag 
30 oktober och 27 november kl 1700-1930. Då finns möjlighet att utkvittera och byta utrustning. 
Du kan också ringa förrådet på tfn 0176-78578 och boka andra tider. Resor genom egen försorg. 

Kommande verksamhet 

Terminsavslutning genomförs på Lv 3 i Norrtälje lördag 15/12 - mer information kommer i 
kursordern för december. 
 
Inbjudan till centrala ungdomskurser på vinterlovet 2008 bifogas med denna kursorder till 
Fk–Lk2 (de som erhållit minst en "romb"). 
 
Välkommen! 

 
 

                                                      
3 
G = SL/UL hållplats ”Gustavslund”, ca 5 min promenad från vakten Lv 3 i Norrtälje.

 

4
 Sista ”nattbuss”. 
 


