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Luftvärnsförbundet
– en del av Försvarsutbildarna

Ungdomsavdelning - ULv

Välkommen till
ungdomsavdelningen
ULv
Förevisning i
Norrtälje lördag
29 augusti kl 11-13
Lv-förbundet, ULv
Box 278 03
115 93 STOCKHOLM
08- 664 71 89

E-post:
ulv@forsvarsutbildarna.se
Internet:
www.forsvarsutbildarna.se/ulv
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Luftvärnsförbundet
Luftvärnets befälsutbildningsförbund är en ideell och
partipolitiskt obunden frivillig
försvarsorganisation inom

Svenska Försvarsutbildningsförbundet (f d CFB/FBU). Vår

målgrupp är i första hand
luftvärnsbefäl - såväl värnpliktiga som anställda, men alla
Svenska medborgare som fyllt
15 år är välkomna att ansöka om
medlemskap!

För dig mellan 15 och 20 år
erbjuder vi intressanta och
spännande aktiviteter,
naturupplevelser och nya
kompisar. I vår verksamhet får
du möjlighet att både lära dig
mer om praktiska saker och hur
det är att vara ledare i en grupp.
Vår ungdomsverksamhet är
också en bra inkörsport för dig
som är intresserad av
Försvarsmaktens verksamhet.

Läs mer på Internet: www.forsvarsutbildarna.se/ulv
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ULv verksamhet
Luftvärnsförbundets
ungdomsavdelning ULv bedriver
militär ungdomsverksamhet ca
en helg i månaden, med bland
annat: luftvärnstjänst, skytte på
bana och i fält, radioutbildning,
övernattning i tält, orientering
med karta och kompass,
överlevnad, fältidrott,
sjukvårdens ABC, åtgärder vid
olyckor, skydd mot CBRN- och
brandstridsmedel samt
information om försvaret och
officersyrket m.m. Medlemskap i
ULv är kostnadsfritt, men du får
själv svara för dina resor t o r
samlingsplatsen.

Vi samlas utanför f d vakten till
Lv 3 ("Campus Roslagen") på
Stegelbäcksgatan i Norrtälje,
och åker därefter oftast till
Väddö skjutfält vid Roslagskusten. Bor du i Roslagen,
Stockholm eller Österåker så är
det lätt att åka buss till, inom
och från Norrtälje.
ULv har inga antagningsprov, men
för att delta i verksamheten
behöver du vara fullt frisk samt
ha normal kondition. För
omyndiga under 18 år krävs även
målsmans skriftliga tillstånd.
Kontakta oss om du har frågor
kring kraven.
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Information till föräldrar/vårdnadshavare
Försvarsutbildarnas
ungdomsverksamhet syftar till
att erbjuda ungdomar en
meningsfull fritidssysselsättning
med hög kvalitet under ledning
och ansvar av välutbildade
ledare. Försvarsutbildarnas
ungdomsverksamhet omfattar
utbildning, tävlingar och
föreningsaktiviteter.

Under Försvarsutbildarnas
ungdomsverksamhet förekommer
utbildning på vapen. Vi följer
Försvarsmaktens rigorösa
bestämmelser avseende vapenhantering för ungdomar. För att
få delta i ungdomsverksamheten
skall man ha fyllt lägst 15 och
högst 20 år, samt ha normal
hälsa. Är den sökande under 18
år skall föräldrar/vårdnadshavare ha ge sitt tillstånd.

Läs mer på Internet: www.forsvarsutbildarna.se/ungdom

Förevisning i Norrtälje lördag 29 augusti
Samling utanför f d vakten till
Lv 3 kl 1100. Verksamheten
slutar på samma plats ca 1300.
Stig av vid hållplats
"Gustavslund" (vid korsningen
utanför varuhuset "Flygfyren")
och följ Stegelbäcksgatan
därifrån. "Gustavslund" passeras
av SL/UL-bussar från och till
bl a: Bergshamra, Edsbro,
Hallstavik, Rimbo, Stockholm,
Åkersberga och Älmsta.

Se tidtabeller på Internet:
www.sl.se
Ytterligare information om ULv
och anmälningsblanketter
utdelas på förevisningen, och
finns hos oss på Internet:
www.forsvarsutbildarna.se/ulv
Du kan även kontakta oss via epost ulv@forsvarsutbildarna.se
eller ringa till kurschefen ULv,
kn Börje Lantz, på telefon 0176161 75 / 0703- 793 342.

VÄLKOMMEN TILL FÖREVISNINGEN OCH ULv !

