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KURSORDER JUNI 2012 

Fanvakt i Stockholm på Nationaldagen onsdag 6 juni 

Omfattning: 
ULv representerar Lv-förbundet med en fanvakt under firandet av Nationaldagen i Stockholm. 
Ett ”festtåg” (fanparad) marscherar från Kungsträdgården kl 1700 till Skansen för en ceremoni i 
närvaro av kungahuset, stats- och försvarsledningarna m fl. Ceremonin sänds även i tv. 

Utrustning och förplägnad: 
Legitimation, fältuniform m/90 med fältjacka, fältmössa m/90 (kamouflage), svarta kängor, 
1:a förband, regnställ. Uniform och kängor, liksom hår och skägg, skall vara välvårdade och 
representativa för Lv-förbundet och Försvarsmakten! Förbundet bjuder på varmkorv mt kl 1530. 

Slutlig anmälan senast fredag 1 juni: 
Antalet deltagare är begränsat, e-besked om antagning eller ej ges senast måndag 4 juni. 
Anmälan senast fredag 1 juni till vaktchefen: johan.valstrom@forsvarsutbildarna.se 
(eller undantagsvis via telefon 0176-260 064 / 0703-265 873). 

Förövning för fanförarna tisdag 5 juni: 
Ceremonin på Skansen förövas tisdag 5 juni kl 1600. Lv-förbundssekreteraren1 möter med bil 
utanför huvudingången till Östra station (busshållplats ”Tekniska högskolan”) kl 1530. Samt 
svarar för förplägnad och återtransport dit efter förövningen. Utrustning: civila kläder. 
OBS ovan gäller endast förste och andre fanförare  övrig träning sker på K 1 under ons em! 

Transport och vägbeskrivning för onsdag 6 juni: 
Samling vid frivillighuset (låg 
byggnad mellan stallet/förrådet och 
ridhuset) på K 1 i Stockholm 
kl 1330. 
 
K 1 är ”pricken” på skissen t h. Följ 
Valhallavägen från T/Ö2 till Stadion 
och därefter Lidingövägen till 
kasernvakten i valvet på nr 28.  
Visa legitimation i vakten och anmäl att du tillhör Luftvärnsförbundet. 
Verksamheten slutar på Skansen i Stockholm cirka kl 2000.     VÄND!

                                                      
1 Lv-förbundssekr nås via e-post michael.reberg@forsvarsutbildarna.se eller mobitel 0703-006 004. 
2 T/Ö = SL hållplats ”Tekniska högskolan” = Östra station i Stockholm; ca 15 min promenad till K 1. 
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Resor t o r Stockholm genom egen försorg, t ex med SL-bussar från/till: 
 
 Resa till Stockholm (samling 1330) Hemresa från Stockholm 
Hemort Avgång Ankomst T/Ö 3 Avgång T/Ö Ankomst 
Älmsta SL 637+676 kl 1117 1309 SL 676+637 kl 2110 2315 
Norrtälje SL 676 kl 1248 1252 SL 676 kl 2110 2211 
Hallstavik SL 639 kl 1108 1257 SL 639 kl 2115 2358 
Edsbro SL 639 kl 1135 1257 SL 639 kl 2115 2326 
Rimbo SL 639 kl 1202 1257 SL 639 kl 2115 2205 
Åkersberga Roslagsb. kl 1225 1303 Roslagsb. kl 2105 2143 
Spara biljetterna så får du ersättning för dina resor med kommunala färdmedel! 
 

Godkända kurser utbildningsåret 11/12 och nya ”romber” 
Nedanstående medlemmar i ULv har genomfört godkända kurser under utbildningsåret 11/12 
och befordrats med ”romber”. Förbundsmärket med rätt antal romber sys fast på vänster ärm 
6 mm under Svenska flaggan, vars överkant skall sitta 3 cm från axelsömmen på fältjacka 90. 
 
4 romber, godkänd ledarkurs 2 (Lk 2): 
Loke Lonegran4, Sebastian Söderström4, Oscar Elfving. (3) 
 
3 romber, godkänd ledarkurs 1 (Lk 1): 
John Pettersson. (1) 
 
2 romber, godkänd fortsättningskurs (Fk): 
Carl Bjelkelöv, Markus Jonasson, Patrik Andersson, 
Johan Hellström. (4) 
 
1 romb, godkänd grundkurs (Gk): 
Sebastian Klaar, Mark Vesterlund, David Bernström, 
Mathias Hjertner-Bjälkestrand, Victor Jansson, 
Niklas Bergström, Sebasthian Schwab. (7) 

 

Registrerad närvaro och kommande verksamhet 
Med denna kursorder bifogas en förteckning över registrerade utbildningstimmar hittills under 
utbildningsåret 11/12. Kontrollera att dina uppgifter stämmer – om inte, kontakta kursledningen i 
första hand via e-post: ulv@forsvarsutbildarna.se 

Höstens verksamhet startar med rekryteringsförevisning i Norrtälje lördag 25 augusti. Inbjudan 
till denna går ut med brev, och preliminärt även vid ”Barnens dag” i Älmsta lördag 7 juli. 

Eventuellt genomförs också en aktivitet under sommaren för ULv medlemmar. Mer information 
kommer i kursorder och hos ULv på Internet: www.forsvarsutbildarna.se/ulv 
 
Kursledningen önskar samtliga en skön sommar! 

                                                      
3 T/Ö = SL hållplats ”Tekniska högskolan” = Östra station i Stockholm; ca 15 min promenad till K 1. 
4 Lonegran och Söderström genomförde även godkänd Lk 2 under utbildningsåret 10/11. 


