2010-01-03

ulv_1001
Sida 1 (2)

Luftvärnsförbundet
– en del av Försvarsutbildarna

Ungdomsavdelning - ULv

KURSORDER JANUARI 2010
Helgövning på Livgardet i Kungsängen fre 29 – sön 31 januari
Omfattning:
Skytte med ak 4/5 (17+) respektive gevär 22 lr, CBRN-skydd och patrulltjänst m.m.
Fältskyttetävlingen "Vintergatan" under lördag kväll-natt för dem som fyllt 17 år.
Förläggning:
Två nätter i logement på Livgardet. Medför hänglås samt sängkläder eller lätt sovsäck!
Utrustning och förplägnad:
• Fältuniform med första förband, handskar, värmejacka, regnställ och legitimation1.
• Ryggsäck, liggunderlag, tröja, sockor, vantar, varma underkläder, pälsmössa och ombyte.
• Klocka, ficklampa, penna, anteckningsbok, synål och tråd, handduk, hygienutrustning,
toarulle, plåster, samt eventuella mediciner. Packa vattentätt i plastpåsar inuti ryggsäcken!
• Vattenflaska, kokkärl, enmanskök, t-sprit, bestick, kåsa, konservöppnare och tändstickor.
• Matsäck som ej kräver kylförvaring för kvällsmål fredag och lördag, samt för frukost lördag
och söndag. ULv svarar för lördag lunch och middag, samt för söndag lunch.2
Transport - abonnerad buss från ”Fridströms AB” går t o r Livgardet från/till:
1. Rimbo (busstationen, längst in mot badhuset) avfärd fredag kl 1730, åter söndag ca 1545.
2. Edsbro (SL-hållplats "Edsbro centrum") avfärd fredag kl 1750, åter söndag ca 1525.
3. Älmsta (längs väg 283 vid busstationen) avfärd fredag kl 1815, åter söndag ca 1500.
4. Norrtälje (Campus Roslagens infart) avfärd fredag kl 1845, åter söndag ca 1430.
5. Livgardet (vakten) ankomst fredag ca 2000, avfärd söndag kl 1300.
Anslutningsresor t o r Norrtälje genom egen försorg, t ex med SL bussar från/till:
Hemort

Utresa fredag
Avgång buss
Ankomst G3
Stockholm KTH 676 kl 1728
1832
Åkersberga stn
621 kl 1726
1820
Bergshamra hpl 621 kl 1759
1820
”Mora vägskäl”
Hallstavik
641+677 kl 1730
1831

Hemresa söndag
Avgång G buss
676 kl 1446
621 kl 1458
621 kl 1458

Ankomst
1547
1550
1512

Rimbo 639 kl 1600

1655

1

VÄND!

Legitimationen behövs för inpassering till Livgardet och vid inmönstring för "Vintergatan".
Olika stridsportioner för egen tillagning. Medför egna konserver (motsv.) om du är matallergiker.
3
G = SL/UL hållplats ”Gustavslund”, ca 5 min promenad från vakten Lv 3 i Norrtälje.
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Kn Börje Lantz:
0176-161 75,
0703-793 342.
Sg Per Jönsson:
0702-499 877.

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

ULv

ulv_1001

Sida 2 (2)

Studiebesök i Norrtälje för ALLA onsdag kväll 20 januari
Omfattning:
Eget kvällsbesök vid luftvärnsmuseet på fd Lv 3, se info på Internet: www.lv3.se/mus
Studiebesöket leds av instr Johan Valström (tel 0703-265 873) och är öppen för alla i ULv.
Utrustning och förplägnad:
Valfri klädsel och antmtrl. ULv bjuder på enklare kvällsfika.
Transport:
Samling vid luftvärnsmuseet på August Strindbergs gata 2 inne på
fd Lv 3 i Norrtälje kl 1800. Besöket slutar senast kl 2030.
Resor genom egen försorg, t ex med SL/UL bussar från/till:
Hemort

Resa till Norrtälje
Avgång buss
Ankomst G4
Stockholm KTH 676 kl 1630
1737
Rimbo
677 kl 1715
1743
Åkersberga stn
620 kl 1630
1742
Bergshamra hpl 620 kl 1720
1742
”Mora vägskäl”
Hallstavik
641+676 kl 1640
1746
Älmsta
636+676 kl 1635
1716

Hemresa från Norrtälje
Avgång G buss
Ankomst
676 kl 2101
2200
677 kl 2131
2200
621 kl 2050
2140
621 kl 2050
2104
676+641 kl 2134
676+637 kl 2114

2235
2200

Närvaro hösten 2009, vinterkursansökan och befordran
-

-

Med denna kursorder bifogas en förteckning över registrerade utbildningstimmar under
höstterminen 2009. Kontrollera att dina uppgifter stämmer! Om inte, kontakta kursledningen
i första hand via e-post: ulv@forsvarsutbildarna.se
OBS endast de äldre erhåller utbildningstimmar för rekryteringen lördag 29 augusti.
Ansökan till vinterkurs i Ånn v 9 har mottagits från: Hedlöf, Lilja Östman, Lonegran och
Söderström. Besked om antagning eller ej ges direkt från Fältjägargruppen tel 063-559 413.
Alexander Westman har befordrats till biträdande instruktör för ULv.

Ny verksamhetsöversikt för ULv våren 2010
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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7 februari söndag: nyinsatt rekryteringsförevisning i Norrtälje.
9 februari tisdag: kvällslektion för alla i Stockholm om insatsen i Afghanistan.5
10 februari onsdag: kvällslektion för de äldre (Fk--Lk2) i Norrtälje.6
12-14 februari: helgövning för alla på Väddö.6
Vinterlovet: centrala ungdomskurser i fjällen för de äldre (Fk--Lk2).
10 mars onsdag: kvällslektion för de äldre (Fk--Lk2) i Norrtälje.6
12-14 mars: helgövning för alla på Väddö.6
14 april onsdag: kvällslektion för de äldre (Fk--Lk2) i Norrtälje.6
16-18 april: helgövning för alla på Väddö.6
14-16 maj: helgövning för alla på Väddö, förövning och förevisning för anhöriga.
5 & 6 juni: förövning och fanvakt vid Nationaldagsfirandet i Stockholm.

G = SL/UL hållplats ”Gustavslund”, ca 5 min promenad från vakten Lv 3 i Norrtälje.
Kvällslektionen om insatsen i Afghanistan riktar sig främst till vuxna, men är även öppen för ULv.
6
Nya datum p g a ”krock” med Hemvärnets verksamhet. Slutlig kallelse kommer som vanligt i kursorder.
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