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Luftvärnsförbundet
– en del av Försvarsutbildarna

Ungdomsavdelning - ULv

KURSORDER JULI 2011
Helgaktivitet i Strängnäs och på Väddö lördag 16 – söndag 17 juli

Omfattning och anmälan:
Besök vid stridsfordonsmuseet ”Arsenalen” i Strängnäs samt rekryteringsförberedelser, enklare
underhållsarbeten, bad och grillkväll i ”Lvbyn” på Väddö enligt nedanstående stomprogram.
Anmälan senast torsdag 14 juli via e-post till: ulv@forsvarsutbildarna.se
Lördag 16/7
0900 Avfärd från Norrtälje busstn (vid parkeringen utanför stationshuset) med instr bilar.
1045 Lunch hos McDonald´s utanför Strängnäs (vid korsningen E20/väg 55).
1130 Besök vid stridsfordonsmuseet ”Arsenalen”, se Internet: www.arsenalen.se
1430 Avfärd från Arsenalen, bilresa via Norrtälje (ca 1615) och Älmsta (ca 1645) till Lvbyn.1
1700 Middag och inkvartering i Lvbyn på Väddö.
1800 Rekryteringsförberedelser; kuvertering av inbjudan till förevisning. // Instr planering.
1900 Kvällsbad, bastu och korvgrillning, egen tid t f f.
2400 Tapto.
Söndag 17/7
0730 Revelj, hygien.
0800 Flagghissning, frukost, ombyte till arbetskläder, utflyttning, städning.
0900 Enklare underhållsarbeten vid ULv lokaler i Lvbyn.
1130 Bad, dusch och ombyte till fritidskläder.
1215 Lunch i Lvbyn.
1300 Avfärd från Lvbyn via Älmsta (ca 1315) till Norrtälje (ca 1345).
VÄND!
1

Den som inte deltar i hela programmet har möjlighet att ansluta / lämna i Norrtälje eller Älmsta.
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Utrustning, förläggning och förplägnad 16-17 juli:
• Civila fritidskläder på lördagen och oömma arbetskläder med första förband för söndagen.
• Legitimation, regnställ, badbyxor, badlakan, hygienutr, ombyte, plåster och ev mediciner.
• Logi med vandrarhemsstandard i vår kursgård Lvbyn (sängkläder behöver inte medföras).
• ULv svarar för samtliga måltider och entréavgifter enligt programmet ovan.
Transport 16-17 juli
Avfärd med instr bilar från Norrtälje busstn (parkeringen vid stationshuset) lördag kl 0900.
Åter på samma plats söndag ca 1345.
− Boende sydost om Norrtälje kan få lift med Johan Valstöm, tel 0703-265 873.
− Boende nordväst om Norrtälje kan få lift med Alexander Westman, tel 0737-609 590.
Övriga anslutningsresor genom egen försorg, t ex med SL bussar från/till:
Hemort
Täby hpl "RNT" 2
Rimbo
Älmsta

Resa till Norrtälje lör
Avgång buss Ankomst
676 kl 0753
0839
677 kl 0815
0845
637 kl 0820
0855

Hemresa från Norrtälje sön
Avgång buss
Ankomst
637 kl 1355
1444
647 kl 1430
1500
Bil från Lvbyn
1315

Nya sidor för ULv på Internet och höstens verksamhet
ULv har fått nya mer lättarbetade sidor på Internet. Dessa nås direkt på www.luftvarn.se/ulv
och även som tidigare via www.forsvarsutbildarna.se/ulv
Höstens verksamhet startar med rekryteringsförevisning i Norrtälje lördag 27 augusti.
Inbjudan finns redan nu hos ULv på Internet och mer information kommer i nästa kursorder.

Välkommen!
2

RNT = SL hållplats "Roslags Näsby trafikplats", i närheten av Shells bensinstation vid E18.

