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Luftvärnsförbundet
– en del av Försvarsutbildarna

Centrala ungdomskurser sommaren 2013

Arrangör och kurskod
Svenska Försvarsutbildningsförbundet arrangerar två kurser som båda har kurskod C 19706.
Vecka Startdatum Slutdatum Kursplats
25
2013-06-15
2013-06-20 Lvbyn, Väddö: www.forsvarsutbildarna.se/vaddo
31
2013-07-28
2013-08-03 Ånns kursgård: www.forsvarsutbildarna.se/ann
Kursernas syfte och omfattning
Kurserna syftar till att deltagarna ska få nyttiga överlevnadskunskaper under
barmarksförhållanden och omfattar bl a:
– kunskap om ätliga växter och hur man tillagar dem,
– kunskap om medicinalväxter som man kan utnyttja,
– lära sig hur man renar vatten,
– lära sig hur man bygger skydd för att övernatta i,
– lära sig hur man gör upp eld utan tändare/tändstickor,
– lära sig hur man kan göra fiskeredskap av det naturen bjuder.
Efter genomförd och godkänd utbildning på Väddö erhålls utbildningsbevis SERE A.
Kursen i Ånn genomförs i fjällmiljö.
Förkunskaper, ansökan och antagning
Deltagare skall ha fyllt 16 år samt genomfört grundkurs (Gk) för ungdomar. Du som nu tillhör
ULv Gk får söka till kursen och kan bli antagen om du före kursstart har genomfört godkänd Gk
om minst 80 utbildningstimmar. Resor, utrustning, mat och logi är kostnadsfria för deltagarna.
Du kan söka till båda kurstillfällena enligt ovan men får endast delta i ett av dem under året.
För dig som inte har fyllt 18 år krävs även målsmans godkännande och underskrift på ansökan.
Besked om antagning eller ej ges direkt från arrangören, och ej via ULv ordinarie kursledning.
Ansökan måste vara Lv-förbundets kansli tillhanda på adress som nedan senast torsdag 4 april!
Välkommen med din ansökan!
Lv-förbundet
Box 27019
102 51 Stockholm

Tfn 08- 664 71 89
Pg 59888-8

E-post: lv@forsvarsutbildarna.se
Internet:
www.forsvarsutbildarna.se/lv
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