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Luftvärnsförbundet
– en del av Försvarsutbildarna

Ungdomsavdelning - ULv

KURSORDER AUGUSTI 2013
Regional ungdomskurs på Korsö måndag 5 – lördag 10 augusti
Omfattning och förläggning:
ULv har med kort varsel via Försvarsutbildarna i Stockholm fått inbjudan till en regional
ungdomskurs vecka 32 måndag 5 – lördag 10 augusti i Stockholms skärgård. Kursen arrangeras
av Kustjägarförbundet i samarbete med Amf 1 och är öppen för ungdomar i Stockholms- och
Södermanlandsförbunden, ULv samt Flygvapenfrivilliga. Den genomförs med bas vid Amf 1 /
Kustjägarnas ytterförläggning på Korsö strax utanför Sandhamn och omfattar bl a:



Prova på amfibiekårens materiel, kanottjänst och förflyttning med stridsbåt.
Spaning, tjänst på observationsplats och förläggning in- och utomhus i marin miljö.

Preliminär utrustning och förplägnad:
 Fältuniform med första förband, handskar, värmejacka och byxor samt regnställ.
 Ryggsäck, liggunderlag, samt helst även sovsäck och termos.
 Tröja, sockor, varma underkläder och vintermössa. Packa vattentätt i plastpåsar!
 Klocka, ficklampa, penna, anteckningsbok, synål och tråd, rakdon, toarulle, plåster, samt
eventuella mediciner.
 Vattenflaskor (försvarets och 1,5 liters pet-flaska), kokkärl, enmanskök, t-sprit, bestick, kåsa,
konservöppnare och tändstickor.
 En väska med ombyten, heltäckande idrottskläder och skor, badbyxor samt duschutrustning:
tvål, schampo och badlakan.
 Kursledningen svarar för sängkläder till nätter på logement samt all mat.
Kursledningens slutliga order om utrustning och förplägnad utges senare till antagna deltagare.
Transport och anmälan:
Gemensam transport arrangeras av kursledningen från Stockholms city t o r till Korsö enligt
senare order till antagna deltagare. Anslutningsresor genom egen försorg.
Kursansökan in senast fredag 26/7 med e-post. Du som är under 18 år måste även skicka in en
ansökan på papper med din målsmans underskrift. Se box- och e-adresser nedan.

Lv-förbundet, ULv
Box 27019
102 51 STOCKHOLM

Kn Börje Lantz:
0176-161 75,
0703-793 342.
Krp Johan Valström:
0703-265 873

E-post:
ulv@forsvarsutbildarna.se
Internet:
www.forsvarsutbildarna.se/ulv
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Rekryteringsförevisning i Norrtälje lördag 24 augusti
Omfattning:
Förevisning för rekrytering av nya medlemmar till ULv. Se även bifogad inbjudan som postas ut
till 15/16-åringar som bor i Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna och Österåkers kommuner.1
Information och inbjudan finns även hos ULv på Internet och via Facebook.
Lämna gärna inbjudan till lämpliga kamrater som uppfyller kraven och vill börja i ULv!
Anmälan:
Förevisningen leds av stf kursch Johan Valström. Ett fåtal medlemmar i ULv behövs som
funktionärer. E-anmälan senast onsdag 21 augusti till: ulv@forsvarsutbildarna.se
Utrustning och förplägnad:
 Välvårdad fältuniform med första förband och regnställ.
 Klocka, penna och anteckningsbok.
 ULv svarar för fältlunch.
Transport:
Samling i FOS-huset ”ovanför” Lv 3 f d vakt på Stegelbäcksgatan i Norrtälje kl 0900.
Övningen slutar på samma plats senast kl 1345 (efter avveckling av förevisningen).
Resor genom egen försorg. Se t ex www.sl.se för bussar till/från hållplats ”Gustavslund” i
Norrtälje. Ca 5 min promenad från Lv 3 f d vakt på Stegelbäcksgatan.

Nästa helgövning för alla fredag 6 – söndag 8 september
Boka redan nu i almanackan - mer information kommer i kursordern för september!

Välkommen!
,
1

Även du som sedan i våras redan är ny medlem i ULv bör delta vid förevisningen lördag 24/8 kl 11-13.

