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KURSORDER DECEMBER 2007 
 

Terminsavslutning i Norrtälje lördag 15 december 

Omfattning: 

Försvarsinformation med bildvisning m.m, byte av julklappar värda ca 25 kr anonymt via 
"tomten" (frivilligt). 

Utrustning och förplägnad: 

Valfri klädsel och anteckningsmateriel. Julklapp värd ca 25 kr för byte (frivilligt). 
ULv bjuder på enklare förtäring. 

Transport: 

Samling i Hemvärnslokalen (f d Soldathemmet) ”ovanför” vakten Lv 3 i Norrtälje kl 1245. 
Aktiviteten slutar senast kl 1545. Resor genom egen försorg, t ex med SL/UL bussar från/till: 
 

Hemort Resa till Norrtälje Hemresa från Norrtälje 
 Avgång Ankomst G 1 Avgång G Ankomst 
Stockholm KTH SL 676 kl 1120 1218 SL 676 kl 1601 1700 
Rimbo UL 807 kl 1200 1228 SL 625 kl 1611 1640 
Åkersberga stn SL 620 kl 1120 1228 SL 621 kl 1556 1655 
Bergshamra hpl 
”Mora vägskäl” 

SL 620 kl 1210 1228 SL 621 kl 1556 1610 

Hallstavik SL 641+676 kl 0940 1041 SL 676+641 kl 1618 1725 
Älmsta SL 636+676 kl 1140 1221 SL 676+636 kl 1558 1645 
 

 
VÄND! 

                                                      
1 
G = SL/UL hållplats ”Gustavslund”, ca 5 min promenad från vakten Lv 3 i Norrtälje. 
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Högst närvaro hittills under hösten 2007 

Försvarsmaktens almanacka bifogas till de fyra med högst närvaro hittills under hösten: 
Marie Nyberg 93h, Peter Lundmark 87h, Stefan Larsson 81h, Per Hamring 75h. 

Uniformsutrustning 

Kopia på utrustningskortet bifogas för inventering. Kontakta kurschefen för underskrift av 
beställningen om du ännu inte har hämtat uniformsutrustningen. Du får därefter själv boka en 
lämplig utlämningtid och svara för dina resor t o r serviceförrådet på Väddö skjutfält som har 
telefon 0176- 785 78. 
 
Du svarar själv för att den lånade utrustningen alltid är komplett och välvårdad, samt för att den 
omedelbart återlämnas till förrådet på Väddö om du slutar i ULv. Om något måste bytas, så 
bokar du själv tid med serviceförrådet på telefon enligt ovan. Resor genom egen försorg. 

Preliminär verksamhetsöversikt för ULv våren 2008 

• 16 januari onsdag: kvällsövning för samtliga i Norrtälje, luftvärnstjänst. 

• 19 januari: lördagsövning på Berga: luftvärnstjänst. 

• 26-27 januari: mörkerfältskjutning "Vintergatan" i Kungsängen för de som fyllt 17 år. 

• 15-17 februari: helgövning på Väddö: förläggnings-, vinter- och vapentjänst. 

• Vinterlovet: centrala ungdomskurser i fjällen för de äldre (Fk--Lk2). 
OBS skriftlig anmälan till Lv-förbundskansliet i Sthlm senast den 7 januari! 

• 7-9 mars: helgövning på Väddö: terrängtjänst, överlevnadsutbildning. 

• 25-27 april: helgövning på Väddö: terrängtjänst, överlevnadsövning. 

• 16-18 maj: helgövning på Väddö: förövning och förevisning för anhöriga. 

• 5 & 6 juni: förövning och fanvakt vid Nationaldagsfirandet i Stockholm. 

Kvällsövningar och studiebesök m.m. kan tillkomma utöver ovanstående. Ytterligare 
information kommer som vanligt månadsvis i kursorder och hos ULv på Internet. 
 
God jul - och glöm inte önskelistan till tomten!...  :o) 
 

 
 


