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Luftvärnsförbundet
– en del av Försvarsutbildarna

Ungdomsavdelning - ULv

KURSORDER MAJ 2014
Helgövning för alla på Väddö fredag 16 – söndag 18 maj
Omfattning och förläggning:
Förövning och förevisning för anhöriga m fl, fysisk träning samt kursavslutning m.m.
Inbjudan för besökare till ULv förevisning bifogas – sprid den gärna till lämpliga intresserade!
Förläggning i försvarets tält med vedkamin.
Utrustning och förplägnad:
• Fältuniform med första förband, hörselproppar, namnbricka och handskar.
• Ryggsäck, liggunderlag, värme- och regnställ, sovsäck, tröja, sockor, vantar, varma
underkläder, vintermössa och ombyte. Packa vattentätt i plastpåsar inuti ryggsäcken!
• Klocka, ficklampa, penna, anteckningsbok, synål och tråd, toapapper, plåster, samt
eventuella mediciner. Utrustning för hygien och dusch: rakdon, tvål, schampo och badlakan.
• En separat väska med heltäckande idrottskläder och skor.
• Fylld vattenflaska och termos med varmdryck. Enmanskök, t-sprit, matbestick, kåsa,
konservöppnare, tändstickor och soppåse.
• Matsäck för kvällsmål fredag och frukost lördag. ULv svarar för lördag lunch, middag, och
kvällsmål samt för söndag frukost och lunch i vår kursgård ”Lvbyn”.
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 (Lvbyn) ankomst och samling fredag kl 2000, avfärd söndag kl 1300.
Anslutningsresor 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.
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Matrikel, närvaro och kommande verksamhet
Nya medlemmar hälsas välkomna till ULv! En utskrift från medlemsregistret bifogas.
Även en förteckning över närvaron hittills under utbildningsåret 13/14 bifogas. För godkänd
kurs och ny romb krävs minst 80 (absolut minimum 75) registrerade utbildningstimmar.1
Kontrollera att dina närvarouppgifter stämmer – om inte, kontakta kursledningen via e-post:
ulv@forsvarsutbildarna.se
Förövning och representation av Lv-förbundet med en fanvakt vid firandet av Nationaldagen i
Stockholm genomförs 5-6/6. Mer information kommer i kursordern för juni. Du kan redan nu
ansöka om att få ingå i fanvakten genom att e-posta till kursledningen enligt ovan.
Ansökan till ungdomskurser sommaren 2014 är tillstyrkta av Lv-förbundssekreteraren och
postad till Svenska Försvarsutbildningsförbundet för:
Väddö 14-19 juni (v 25) med tema överlevnad
Benjamin Axelsson Myrland, Patrik Borelid, Elias Ekekihl, Richard Forsling, Jenny Karlsson,
Sebastian Lazzarin. (6)
Tylebäck 22-25 juni (v 26) med tema militärtolk
Patrik Borelid, Elias Ekekihl, Lucas Jacobsson Falcon, Jenny Karlsson, Sebastian Lazzarin. (5)
Ånn 6-12 juli (v 28) med tema överlevnad
Patrik Borelid, Jenny Karlsson, Sebastian Lazzarin. (3)
Besked om antagning (eller ej) ges direkt från kursarrangören till den sökande, och inte via ULv
kursledning eller Lv-kansliet.

Ps. Du som missat att söka till sommarkurserna: Det kan finnas platser kvar, så tag chansen att få
komma med genom att skicka in en anmälan till Lv-kansliet även om ansökningstiden har gått
ut. Inbjudan med blankett finns hos ULv på Internet: www.forsvarsutbildarna.se/ulv Ds.
1

Se kolumn "Tot 13/14" i bifogad förteckning över ULv närvaro utbildningsåret 13/14.

