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KURSORDER APRIL 2011 

 

Helgövning på Väddö fredag 29 april – söndag 1 maj 
– OBS nya datum! 

Omfattning och förläggning: 
Patrulltjänst och överlevnadsutbildning med överraskningsmoment. Logi i överlevnadsbivack 
med öppen eld. 

Utrustning och förplägnad: 
 Fältuniform med första förband, handskar, värmejacka och byxor samt regnställ. 
 Ryggsäck, liggunderlag, samt helst även sovsäck och termos. 
 Tröja, sockor, vantar, varma underkläder, vintermössa och ombyte 1. 

Packa vattentätt i plastpåsar inuti ryggsäcken! 
 Klocka, ficklampa, penna, anteckningsbok, synål och tråd, rakdon, toarulle, plåster, samt 

eventuella mediciner. En väska med duschutrustning: tvål, schampo, badlakan och ombyte 2. 
 Fyllda vattenflaskor (försvarets och 1,5 liters pet-flaska), kokkärl, enmanskök, t-sprit, 

bestick, kåsa, konservöppnare och tändstickor. 
 ULv svarar för all mat. Eget medfört insamlas och återlämnas i slutet av övningen. 

Transport – terräng- och personbilar går t o r Väddö från/till: 
1. Rimbo (busstationen, längst in mot badhuset) avfärd fredag kl 1845, åter söndag ca 1415. 
2. Norrtälje (Lv 3 f d vakt på Stegelbäcksgatan) avfärd fredag kl 1915, åter söndag ca 1345. 
3. Älmsta (väg 283 norrgående vid busstationen)1 avfärd fredag kl 1945, åter söndag ca 1315. 
4. Väddö skjutfält (vakten) ankomst och samling fredag kl 2000, avfärd söndag kl 1300. 

Anslutningsresor genom egen försorg, t ex med SL bussar från/till: 

Hemort Utresa fredag Hemresa söndag 
 Avgång buss Ankomst G 2 Avgång G buss Ankomst 
Täby hpl "RNT" 3 676 kl 1813 1901 676 kl 1401 1444 
Bergshamra hpl 
”Mora vägskäl” 

621 kl 1800 1819 621 kl 1458 1512 

Edsbro centrum 4 639 kl 1750 +641+676 1831 676 kl 1421 +641+639 1549 
 

                                                   
1 Utanför f d bensinstation ”Bilisten”. 
2 G = SL/UL hållplats ”Gustavslund” i Norrtälje, ca 5 min promenad från Lv 3 f d vakt på Stegelbäcksg. 
3 RNT = SL hållplats "Roslags Näsby trafikplats", i närheten av Shells bensinstation vid E18. 
4 Byte vid Unungehöjden södra-östra mellan buss 639 och 641, samt i Norrtälje mellan 641 och 676. 
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Prisskjutning med ak vid Livgardet lördag 9 april 

Omfattning, utrustning, förplägnad och anmälan: 
Försvarsutbildarna i Stockholm arrangerar prisskjutning med automatkarbin vid Livgardet lördag 
9 april. Skjutningen är öppen för ULv 17+ som väl behärskar Ak 4 eller Ak 5. 
 
Utrustning: fältuniform, handskar, varma underkläder, regnställ, lunch som ej kräver tillagning. 
Mer information och anmälan via Internet: 
http://www.forsvarsutbildarna.se/web/2011-04-09_Prisskjutning_Riksskytte.aspx 
Skriv ”ULv kl 1040” i formuläret, och e-anmäl dig även till ULv via: ulv@forsvarsutbildarna.se 

Transport 
Samling vid Livgardets vakt kl 1035. Resor i första hand med SL: www.sl.se 
Instr Alexander Westman (tel 0737-609 590) leder ULv deltagande och kan även ta med dem 
med dåliga bussförbindelser i egen bil. Se även särskild inbjudan till ULv 17+. 
 

Kvällslektion i Norrtälje för ALLA onsdag 13 april 

Omfattning, utrustning, förplägnad och transport: 
Teori och förstegsutbildning inför överlevnadsövningen. Lektionen leds av instr Johan Valström 
(tel 0703-265 873) och är öppen för alla medlemmar i ULv. 
Valfri klädsel och anteckningsmateriel. ULv bjuder på enklare förtäring. 
Samling i FOS-huset ”ovanför” Lv 3 f d vakt på Stegelbäcksgatan i Norrtälje kl 1800. 
Lektionen slutar på samma plats senast kl 2045. 

Resor genom egen försorg, t ex med SL bussar från/till: 

Hemort Resa till Norrtälje Hemresa från Norrtälje 
 Avgång buss Ankomst G 5 Avgång G buss Ankomst 
Täby hpl "RNT" 2 676 kl 1658 1751 676 kl 2101 2143 
Rimbo 677 kl 1715 1743 677 kl 2131 2200 
Älmsta 636 kl 1635 +676 1716 676 kl 2114 +637 2200 
 

Kommande verksamhet 

Nästa helgövning för alla, med förevisning för anhöriga under 
söndagen, genomförs på Väddö 20-22/5  mer information 
kommer i kursordern för maj. 
 
 
Välkommen! 
 

 

 
 

                                                   
5 G = SL/UL hållplats ”Gustavslund” i Norrtälje, ca 5 min promenad från Lv 3 f d vakt på Stegelbäcksg. 
 


