Svenska Försvarsutbildningsförbundet

2013-10-06

Ungdomskurs

Hej och välkommen till en underbar och intressant höstlovsvecka vecka 44
2013 i Halmstad.
Du är en av de utvalda att medverka i utbildningen och informationen om
Försvarsmakten, frivilligorganisationerna och hemvärnet.
Vad kommer vi att göra?
•
•
•
•
•

Info om ovanstående
Idrott och skytte (luftgevär med instruktörer från landslaget)
Lv 6 (Luftvärnsregementet), luftvärnsmtrl, soldatmtrl och robotskjutning i
simulator
FMTS (Försvarsmaktens Tekniska Skola) info om Teknisk bataljon,
stridsfordon (Strv 122,Stridsfordon 90, Galten m m), flygning i simulator
JAS 39 Gripen och SK 60
På torsdag om vädret tillåter, flygning med Frivilliga Flygkåren ( FFK)

Ni bor på logement och äter i matsalen se program. Vi kommer inte att ha någon
strid, bo i tält eller åka terrängbil.
Resor till kursplats Lv6 Halmstad fixar du själv. Har ni utlägg för resor kan det
betalas på konto alt kontant (undantagsvis).
Vad skall ni ha med er?
•
•
•
•
•

Uniform m/ 90 + regnkläder + varmt + anteckningsmateriel
Idrottskläder för inom- och utomhusfys , glöm ej skor
Clearingnummer och kontonummer till er bank
Ni som är under 18 år måste ha tillstånd av målsman för att flyga (bifogas)
Namn och telefonnummer till närmast anhörig (2 st)

Kommer ni senare anmäl detta till anders.folkesson@forsvarsutbildarna.se eller
mobiltelefon 0706-752441.

För en trevlig höstvecka och varmt välkomna

Anders Folkesson
Kursch/ adj

V

Svenska Försvarsutbildningsförbundet
Ungdomskurs

2013-09-20
Program

Bilaga 1

Prel program för ungdomskurs med luftvärnsinriktning i
Halmstad 131029--1101
Tisdag 131029
1130
Inryckning (kasern 2 ) och lunch
1230
Inre tjänst (kasern 2)
1330
Kursch genomgång och kommendantur
1500
Exercis, rundvandring och mtrltj
1630
Middag (matsal)
1730
Information om specialist i hemvärnet, frivilliga försvarsorganisationer och
GU-F (kasern 2), samt utb i skytte
1900
Information om specialist i hemvärnet, frivilliga försvarsorganisationer och
GU-F (kasern 2), samt utb i skytte
2100
Kvällsmål (utskick)
2130
Fortsatt inre tjänst
2200
Tapto
Onsdag 131030
0630
Revelj
0700
Frukost (matsal)
0800
Orientering om luftvärnet, ledning och stridsträningsanläggning (lvhallen)
1000
Materielförevisning (luftvärnsområdet)
1200
Lunch (matsal)
1300
Simulator rb 70 enligt fm (luftvärnsområdet)
1500
Personlig utrustning, gemensam utrustning och vapen.
1700
Middag (matsal)
1730
Information om FMTS och materielförevisning (stridsfordon och flygsimulator)
2130
Kvällsmål (utskick)
2200
Tapto
Torsdag 131031
0630
Revelj
0700
Frukost (matsal)
0800
Information om Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna (kasern 2)
0930
Karttjänst
1130
Lunch (matsal)
1230
Information om FFK (inkl flygning) och ”bakomstation (ex sjvtj, radio el springskytte)
1700
Middag (matsal)
1730
Personalförsörjningssystemet och FM personalbehov
1900
Mörkerorientering (Galgberget)
2130
Kvällsmål (utskick)
2230
Tapto
Fredag 131101
0630
Revelj
0700
Frukost (matsal)
0800
Inre tjänst (kasern 2)
0900
Fika på mässen
1000
Utvärdering och avslutning
1200
Lunch (matsal) därefter Utryckning och hemresa1300

Anhörigblankett (skall vara ifylld och medtas vid kursstart)
Anhörig 1
Namn………………………………………………………………………..
Adress…………………………………………………………………………….
Postnummer………………….Postadress…………………………………….
Mobiltelefon………………………….E-postadress…………………………..

Anhörig 2
Namn………………………………………………………………………..
Adress…………………………………………………………………………….
Postnummer………………….Postadress…………………………………….
Mobiltelefon………………………….E-postadress…………………………..

__________________________________________________________

Tillstånd av vårdnadshavare till elev som ej fyllt 18 år.
Tillstånd att få flyga som passagerare med Frivilliga Flygkåren

JA
Namn………………………………………………………
Vårdnadshavare

……………………………………………………………..
Förtydligande (vänligen texta)

NEJ

Kryssa i
lämplig
ruta

