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Luftvärnsförbundet
– en del av Försvarsutbildarna

Ungdomsavdelning - ULv

KURSORDER NOVEMBER 2013
Helgövning för alla på Väddö fredag 15 – söndag 17 november
Omfattning och förläggning:
Patrull-, förläggnings- och terrängtjänst m.m. Utlämning av personlig militär låneutrustning från
Försvarsmakten till nya1 och komplettering till äldre medlemmar enligt bifogat utrustningskort
2013 - medför legitimation! Logi en natt inomhus på logement2 och en natt i tält med vedkamin.
Utrustning och förplägnad:
 Fältuniform (eller i väntan på denna; motsvarande civila oömma friluftskläder) med första
förband (om du har), handskar, regnkläder, tröja, sockor och varma underkläder.
 Legitimation, namnbricka, klocka, ficklampa, penna, anteckningsbok, synål och tråd, duschoch hygienutrustning, toarulle, plåster, samt eventuella mediciner.
 Matsäck som ej kräver kylförvaring för kvällsmål fredag och lördag, samt för frukost lördag
och söndag. ULv svarar för lördag lunch och middag, samt för söndag lunch.3
De äldre (Fk-Lk2), även:
 Vattenflaska, kokkärl, enmanskök, t-sprit, bestick, kåsa, konservöppnare och tändstickor.
Transport  abonnerad buss från ”Fridströms AB” går t o r Väddö från/till:
1. Rimbo (busstationen, längst in mot badhuset) avfärd fredag kl 1845, åter söndag ca 1415.
2. Finsta (SL/UL hållplats ”Finsta station”) avfärd fredag kl 1850, åter söndag ca 1410.
3. Norrtälje (Lv 3 f d vakt på Stegelbäcksgatan) avfärd fredag kl 1915, åter söndag ca 1345.
4. Svanberga (SL hållplats ”Svanberga affär”) avfärd fredag kl 1925, åter söndag ca 1335.
5. Söderbykarl (SL hållplats ”Söderbykarl kyrka”) avfärd fredag kl 1930, åter söndag ca 1330.
6. Älmsta (väg 283 norrgående vid busstationen) avfärd fredag kl 1945, åter söndag ca 1315.
7. Väddö skjutfält (vakten) ankomst och samling fredag kl 2000, avfärd söndag kl 1300.
OBS att den nya listan för
personlig låneutrustning
från Försvarsmakten är
tämligen omfattande!
Så minimera gärna din
egen civila packning för att
undvika "övervikt" efter
besöket på förrådet… :o)
1

Nya medlemmars längd, vikt och skostorlek enligt ansökan står på utrustningskortet hos förrådet.
Medför egna sängkläder om sådana önskas. OBS dock risken för "övervikt" enligt ovan.
3
Medför egna konserver (motsv.) om du är allergisk mot standardlivsmedel.
2
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Kvällslektion för de äldre i Norrtälje onsdag 13 november
Omfattning:
Ledarskaps- och förstegsutbildning inför kommande övningar. Lektionen leds av stf kursch
Johan Valström och är öppen för Fk–Lk2 (de som erhållit minst en "romb").
Utrustning och förplägnad:
Valfri klädsel och anteckningsmateriel. ULv bjuder på enklare förtäring.
Transport:
Samling i FOS-huset ”ovanför” Lv 3 f d vakt på Stegelbäcksgatan i Norrtälje kl 1800.
Lektionen slutar på samma plats senast kl 2040. 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.

Matrikel, namnbricka, vapenbevis och kommande verksamhet


En uppdaterad medlemsmatrikel bifogas, och nya medlemmar hälsas välkomna till ULv!



En självhäftande namnbricka bifogas. Medför den till nästa övning. Fäste för namnbrickan
till uniformen utlämnas tillsammans med övrig militär låneutrustning. Kontrollera att du
vänder texten rätt, och rengör gärna fästet av metall med t-sprit (motsv.) före montering.



Vapenbevis bifogas till grundkursen (Gk). På detta kommer din behörighet att bestyrkas efter
godkänd utbildning på respektive vapen. Medför vapenbeviset på kommande övningar.



ULv terminsavslutning för alla genomförs i Norrtälje lördag 14 december. Boka redan nu i
almanackan  mer information kommer i kursordern för december.



Inbjudan till centrala ungdomskurser på vinterlovet 2014 bifogas till Fk–Lk2.
OBS – anmälan in senast torsdag 5 december till Lv-kansliet!

