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Luftvärnsförbundet
– en del av Försvarsutbildarna

Ungdomsavdelning - ULv

KURSORDER NOVEMBER 2010
Helgövning på Livgardet i Kungsängen fre 12 – sön 14 november
Omfattning och förläggning:
Skytte med ak 4/5 (17+) respektive gevär 22 lr, terräng- och patrulltjänst m.m.
Logi i försvarets tält med vedkamin, alternativt på golvet i värmestuga (motsv.).
Utrustning1 och förplägnad:
 Fältuniform med första förband, handskar, värmejacka och regnställ.
 Ryggsäck, liggunderlag, samt helst även sovsäck och termos.
 Tröja, sockor, vantar, varma underkläder, vintermössa och ombyte.
Packa vattentätt i plastpåsar inuti ryggsäcken!
 Klocka, ficklampa, penna, anteckningsbok, synål och tråd, toarulle, plåster, samt eventuella
mediciner. Utrustning för hygien och dusch: rakdon, tvål, schampo och badlakan.
 Fyllda vattenflaskor (försvarets och 1,5 liters pet-flaska), kokkärl, enmanskök, t-sprit,
bestick, kåsa, konservöppnare, tändstickor och soppåse.
 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 (vakten f d Lv 3) 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/UL bussar från/till:
Hemort

Utresa fredag
Avgång buss
676 kl 1736
621 kl 1726
621 kl 1800

Täby hpl "RNT" 4
Åkersberga stn
Bergshamra hpl
”Mora vägskäl”
Hallstavik
641 kl 1730 +676

Ankomst G
1827
1819
1819
1831
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Hemresa söndag
Avgång G buss
676 kl 1446
621 kl 1458
621 kl 1458

Ankomst
1529
1550
1512

Rimbo 677 kl 1600

1655
VÄND!

1

Enligt nedan eller motsvarande civil friluftsutrustning i väntan på lån av militär utrustning.
Olika stridsportioner för egen tillagning. Medför egna konserver (motsv.) om du är matallergiker.
3
G = SL/UL hållplats ”Gustavslund”, ca 5 min promenad från Campus Roslagens infart i Norrtälje.
4
RNT = SL hållplats "Roslags Näsby trafikplats", i närheten av Shells bensinstation vid E18.
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Lv-förbundet, ULv
Box 278 03
115 93 STOCKHOLM

Kn Börje Lantz:
0176-161 75,
0703-793 342.
Sg Per Jönsson:
0702-499 877.
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Kvällslektion i Norrtälje för de äldre onsdag 10 november
Omfattning:
Besök vid- och information om Sjöfartsverket och dess helikoptrar. Lektionen leds av instr
Johan Valström (tel 0703-265 873) och 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 FOS-huset (f d Soldathemmet) ”ovanför” Campus Roslagens infart i Norrtälje kl 1800.
Lektionen slutar på samma plats senast kl 2045. (Instr bilar kör FOS-huset t o r Sjöfartsverket.)
Resor genom egen försorg, t ex med SL/UL bussar från/till:
Hemort

Resa till Norrtälje
Avgång buss
Ankomst G 5
676 kl 1658
1751
677 kl 1715
1743
620 kl 1630
1742
620 kl 1720
1742

Täby hpl "RNT" 6
Rimbo
Åkersberga stn
Bergshamra hpl
”Mora vägskäl”
Hallstavik
641 kl 1640 +676
Älmsta
636 kl 1635 +676

1746
1716

Hemresa från Norrtälje
Avgång G buss
Ankomst
676 kl 2101
2143
677 kl 2131
2200
621 kl 2050
2138
621 kl 2050
2104
676 kl 2134 +641
676 kl 2114 +637

2235
2200

Uniformsutrustning och namnbrickor
En kopia på ULv nya utrustningslista bifogas. Nya medlemmar som inte deltog i uniformsutlämningen den 28 september kan själva besöka förrådet på Väddö skjutfält. Kontakta först
kurschefen, och sedan förrådet på Väddö via telefon 0176-785 78 för att boka tid!
Även självhäftande namnbrickor bifogas.7 Kontrollera att du vänder texten rätt, och rengör gärna
fästanordningen av metall med t-sprit (motsv.) innan du monterar namnbrickan!

Medlemsregister och kommande verksamhet






En utskrift från ULv medlemsregister bifogas. Om någon kamrat
fattas på listan så är denne oregistrerad och måste snarast skicka
in en medlemsansökan.
ULv terminsavslutning för alla genomförs i Norrtälje lördag 11
december. Boka redan nu i almanackan - mer information
kommer i kursordern för december!
Inbjudan till centrala ungdomskurser på vinterlovet 2011 bifogas
till Fk–Lk2 (de som erhållit minst en "romb").
OBS – anmälan in senast fredag 3 december till Lv-kansliet!

Välkommen!
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G = SL/UL hållplats ”Gustavslund”, ca 5 min promenad från Campus Roslagens infart i Norrtälje.
RNT = SL hållplats "Roslags Näsby trafikplats", i närheten av Shells bensinstation vid E18.
7
Leveranstiden är ca 6 veckor, de som börjat i ULv efter 15 september får därför sin namnbricka senare.
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