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Till ULv 17+ 

Fältskjutning ”Vintergatan” på Livgardet lördag 28 januari 

Omfattning 

Mörkerfältskjutningen "Vintergatan" arrangeras av Försvarsutbildarna i Stockholm på 

Livgardets skjutfält i Kungsängen under kvällen/natten lördagen den 28 januari 2012. 

"Vintergatan" genomförs som en tävling på olika stationer med varierande mål och belysning. 

Skjutningen är öppen för medlemmar i ULv som minst har fyllt 17 år och väl behärskar Ak 4B 

eller Ak 5C med rödpunktssikten. Kontroll av förmågan att hantera vapnet genomförs före start.
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Efter målgång (som kan bli mycket sent) vidtager utspisning av enklare förtäring och vård av 

vapen som lånats vid ”Vintergatan”. 

Utrustning och transport 

Fältuniform, 1:a förband, vintermössa, varma handskar, sockor och underkläder, 

anteckningsmateriel, ficklampa. Regnställ vid behov. LEGITIMATION! 

 

Deltagare i ULv helgövning på Livgardet får transport t o r ”Vintergatan”, medför ”egna” Ak 5C 

från ULv, och skall således ange ”nej” till behov av att låna vapen vid anmälan enligt nedan.
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Anmälan 

För att underlätta din inplacering i ULv skjutlag och en tidig starttid (förhoppningsvis)
3
 krävs 

föranmälan direkt till Försvarsutbildarna i Stockholm (helst senast den 9 januari) via Internet: 
http://www.forsvarsutbildarna.se/web/Vintergatan.aspx 

 

Skriv: "ULv" i formulärfälten "Jag är medlem i följande förening" och "Jag vill delta i skjutlag", 

respektive ”Ak 5C” och ”NEJ” avseende vapen och lån. 

 

Meddela även ULv kursledning att du har anmält dig, via 

e-post till: ulv@forsvarsutbildarna.se 

 

 

Välkommen! 

 
 

                                                      
1
 Vapenutbildning ingår i ULv helgövning 27-29/1 och ges även av Försvarsutbildarna i Stockholm under 

lördag 14/1, se: http://www.forsvarsutbildarna.se/web/2012-01-14_Utbildning_Ak4B_Ak5C.aspx 
2
 Den som inte deltar i ULv helgövning kan låna vapen via sekretariatet för ”Vintergatan” och ansluta till 

Livgardet genom egen försorg. Se vägbeskrivning på: 
http://www.forsvarsmakten.se/upload/Forband/Utbildningsforband/Livgardet_LG/hittatillLG_.pdf 
3
 Samlingstid fastställs och meddelas av Försvarsutbildarna i Stockholm till antagna skyttar. 

 


