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Luftvärnsförbundet
– en del av Försvarsutbildarna

Ungdomsavdelning - ULv
ULv grundkurs (Gk)

Uniformsutrustning och märkning
Här bifogas:
1. Namnbricka (självhäftande) i röd plast.
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.
ULv
ANDERSSON

2. Luftvärnsförbundets tygmärke (med 0 ”romber” för Gk).
Märket ska sys fast på fältjacka m/90 vänstra ärm 6 mm under svenska flaggan, vilken i sin
tur ska sitta 3 cm från axelsömmen. Se bilder nedan.
OBS endast på fältjackan (inte på värmejacka, regnställ, snöblus eller skjortor).

3. Namnlappar till strids- och bärsäcken (inplastade). Medför dessa till uniformsutlämningen
på Berga tisdag 28 oktober. Detta för att undvika sammanblandning av snarlika gröna väskor
och ryggsäckar, som innehåller personliga kläder och skor i olika storlek. T ex vid snabb
hämtning ur bussens lastutrymme på hemresans olika avstigningsplatser. Lås gärna fast
märklappen med genomskinlig tejp i hållaren på strids- och bärsäcken.
VÄND!
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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Uniformsutlämning på Berga i Haninge tisdag 28 oktober kl 1205-1500
Om du är förhindrad att delta i uniformsutlämningen tisdag 28/10 enligt utdraget ur ULv
kursorder för oktober 2014 nedan – så kan du kontakta kurschefen, kn Börje Lantz, för att
överenskomma om en annan tid för inpassering och uthämtning av utrustning. I sådana fall
sker dock resor t o r Berga helt genom din egen försorg. Se www.sl.se
Förrådet på Berga kan nås via Försvarsmaktens växel på telefon: 010-823 30 00.
Omfattning, utrustning och förplägnad:
Utlämning av personlig militär utrustning till nya medlemmar enligt bifogat utrustningskort1 och
möjlighet till byte för alla vid serviceförrådet på Berga marinbas / Amf 1 i Haninge under tisdag
28/10 (höstlov). Bär civila kläder. Medför legitimation och anteckningsmateriel samt egen
matsäck (som ej kräver tillagning) för lunch och em/kväll.
Transport:
Resa till Berga genom egen försorg. T ex via Stockholms central med SL enligt nedan:




1119 Pendeltåg 35 avgår från Stockholms central mot Västerhaninge. Ankomst till
Västerhaninge kl 1151. Rask utgång mot bussterminalen till vänster om tåget, hållplats "E".
1156 Buss 846 avgår från Västerhaninge hpl "E" mot Årsta slott. Till Berga (vakten) kl 1204.
1205 Samling vid Berga vakt för gemensam inpassering. OBS legitimation krävs!

Hemresa med abonnerad buss från ”Fridströms AB". Från Berga vakt kl 1500 till:
Gullmarsplan ca 1530 – Danderyds kyrka E 18 / Edsbergsvägen ca 1615 – Täby Roslags
Näsby trafikplats E 18 ca 1620 – Åkersberga järnvägsstation ca 1645 – Bergshamra "Mora
vägskäl" på väg 276 ca 1715 – Norrtälje busstation ca 1730 – Svanberga affär ca 1745 –
Sonö vägskäl vid Söderbykarl ca 1755 – Edsbro kyrka ca 1810 – Rimbo busstation ca 1830.
Utrustningen är tämligen stor och tung, så ordna gärna om möjligt hämtning vid bussen.

1

Nya medlemmars längd, vikt och skostorlek enligt ansökan står på utrustningskortet hos förrådet.

