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Luftvärnsförbundet
– en del av Försvarsutbildarna

Ungdomsavdelning - ULv

ULv instr m fl & ungdomar 17+

"Vintergatan" lördag kväll/natt 31 januari 2009
Omfattning:
Mörkerfältskjutningen "Vintergatan" arrangeras av Försvarsutbildarna i Stockholm på
Livgardets skjutfält i Kungsängen. Skjutningen genomförs som en tävling med en
inskjutningsstation och ett antal tävlingsstationer med varierande mål och belysning.
Valfritt vapen: ak 4 eller 5 i olika klasser; standardsikte (lån) respektive rödpunktsikte (Hv). Före
start genomförs kontroll av deltagarnas förmåga att hantera vapnet. Efter målgång (som kan bli
mycket sent) vidtager vapenvård och utspisning av enklare förtäring i värmestuga. "Vintergatan"
är öppen för skyttar som fyllt 17 år och väl behärskar något av vapnen enligt ovan.

Utrustning och förplägnad:
LEGITIMATION (som tas i "pant" vid vapenlånet), fältuniform, 1:a förband, vintermössa, varma
handskar, sockor och underkläder, ombyte, anteckningsmateriel. Regnställ vid behov. Egen
medförd förplägnad för lördag middag. Sen kvällsfika tillhandahålls av tävlingsledningen.

Anmälan senast onsdag 28 januari:
Anmälan och frågor i första hand till e-adress: ulv@forsvarsutbildarna.se
Undantagsvis via telefon till transportchefer enligt nedan.

Transport:
Samling kl 1530 vid Tranbygge repövningsläger på Livgardets övningsfält i Kungsängen.
Samåkning arrangeras i privata bilar t o r Livgardet, avfärd ca 1400 från:
• Norrtälje med omnejd, Per Jönsson, tel 0176- 156 46 / mobil 0733- 341 671.
• Bergshamra med omnejd, Johan Valström, tel 0176- 260 064 / mobil 0703- 265 873.
• Stockholm med omnejd, Michael Reberg, tel 08- 393 605 / mobil 0703- 006 004.
Detaljerad transportplan med hämtplatser och tider delges av respektive transportchef till
anmälda deltagare. OBS - hemkomsten kan bli mycket sen!
Välkommen!
OBS - anmälan senast onsdag 28 januari - OBS

Lv-förbundet, ULv
Box 278 03
115 93 STOCKHOLM

Kn Börje Lantz:
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